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združenega dela 

42. seja 

(30. septembra 1980) 

Predsedoval: Emil Tomažič, 
predsednik Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik Emil Tomažič: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
42. sejo Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije, 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 vprašanja izvolimo naslednje delegate: za predsed- 
nika Franca Fašaleka, za člana pa Viktorja Kaca in tovarišico Anico Šetinc. 
So predlagani delegati prisotni? (iDa.) 

Želi kdo o tem predlogu razpravljati? (Ne želi.) Prehajamo torej na glaso- 
vanje. Kdor je za predlog, naj prosim glasuje z dvigom roke! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja izvoljeni tovariši in tovarišice v predlaganem sestavu. Prosim veri- 
fikacijsko komisijo, da se sestane, pregleda pooblastila delegatov in pripravi po- 
ročilo za zbor. 

Preden nadaljujemo, vas obveščam, da bo po končanih sejah zborov danes 
popoldne ob 17. uri v tej dvorani skupno zasedanje vseh zborov skupaj s Pred- 
sedstvom SR Slovenije in delegacijami družbenopolitičnih organizacij, SR 
Slovenije, na katerem bomo svečano obeležili življenjski jubilej tovariša Mihe 
Marinka. Vabila za to sejo ste prejeli. V primeru, da do 16. ure ne bomo za- 
ključili z delom, bomo sejo prekinili in po prej omenjeni seji nadaljevali z 
delom. 

Na današnjo sejo zbora so vabljeni predstavniki Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljud- 
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stva Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Zadružne zveze Slovenije, Zve- 
ze stanovanjskih skupnosti Slovenije, Zveze kmetijskih zemljiških skupnosti 
Slovenije, Zveze vodnih skupnosti Slovenije, Samoupravne interesne skupnosti 
PTT prometa, Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino 
in družbeni pravobranilec samoupravljanja Socialistične republike Slovenije. 

Na sejo zbora so vabljeni tudi predsedniki odborov našega zbora, člani 
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ, delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ ter poroče- 
valci odborov in komisij, in sicer Franc Heber, poročevalec Odbora za finance, 
Aleksander Furlan, poročevalec Odbora za družbenopolitični sistem, Stojan 
Volčanšek, poročevalec Odbora za družbenoekonomske odnose, Branko Koza- 
mernik, poročevalec Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo 
okolja, Franc Krabonja, poročevalec Odbora za agrarno politiko, Stanko Jaki, 
poročevalec Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, Tone 
Kugonič, poročevalec Zakonodajno-pravne komisije, in Karlo Marsel, poroče- 
valec Komisije za pravosodje. 

Kot vedno prosim tudi tokrat vse tiste delegate, ki nameravajo zastaviti 
delegatska vprašanja, da posredujejo ta vprašanja v pismeni obliki takoj na 
začetku seje, da bi lahko o njih obvestili Izvršni svet oziroma ustrezne repu- 
bliške funkcionarje in jim na ta način omogočili, da bi, če bo mogoče, pripravili 
odgovore na zastavljena vprašanja že na današnji seji. 

Prav tako prosim delegate, ki nameravajo vložiti amandmaje oziroma 
druge predloge in pobude, da te čimprej posredujejo, da bi na ta način naše delo 
lahko kar najbolj racionalno potekalo. 

K besedi se javlja tovariš Franci Polak, predstavnik Republiškega sveta 
Zveze sindikatov Slovenije. 

Franci Polak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! V 
imenu Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije predlagam današnjemu 
zboru v sprejem sklepe v zvezi z naslednjim; 

Temeljna aktivnost Zveze sindikatov Slovenije v letošnjem letu se izraža v 
njenih prizadevanjih za krepitev družbenoekonomskega položaja delavcev, za 
stabilizacijo gospodarstva in načrtno usmerjanje družbenega razvoja. Podlaga 
za to aktivnost so sklepi IX. kongresa Zveze sindikatov Slovenije za leto 1980. 

Delavci, organizirani v Zvezi sindikatov Slovenije, v letošnjem letu glede 
na zaostrene pogoje gospodarjenja še posebej temeljito obravnavajo vprašanja 
stabilizacije in se aktivno vključujejo v prizadevanja za doseganje ciljev druž- 
benoekonomskega razvoja kot so opredeljeni v resoluciji za uresničevanje plana 
v letošnjem letu. Po številnih delovnih pogovorih v organizacijah združenega 
dela, razpravi na seji Predsedstva Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije 
v začetku tega meseca in v razpravah na regijskih posvetih z vodstvi občin- 
skih svetov Zveze sindikatov Slovenije je Republiški svet Zveze sindikatov 
25. septembra 1980 poglobljeno obravnaval aktivnost sindikatov pri krepitvi 
družbenoekonomskega položaja delavcev v prizadevanjih za stabilizacijo go- 
spodarstva in načrtno usmerjanje družbenega razvoja. O osnovnih usmeritvah 
in stališčih, ki naj bi jih svet sprejel, je bilo opravljeno tudi usklajevanje z 
drugimi družbenopolitičnimi organizacijami na ravni republike, predvsem pa s 
Predsedstvom Zveze sindikatov Jugoslavije. Svet je sklenil, da se o stališčih in 
usmeritvah te seje obvestijo tudi vsi družbeni dejavniki na ravni republike in 
še posebej Skupščina SR Slovenije. 
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Glede na to, da so stališča in usmeritve objavljene in ste z njihovo vsebino 
v glavnem seznanjeni, bi vas v nadaljevanju rad seznanil le z nekaterimi te- 
meljnimi stališči in usmeritvami, ki v tem trenutku niso aktualne le za sindi- 
kate. 

Svet je ugotovil, da se stabilizacijska prizadevanja uspešno uresničujejo na 
tistih področjih, kjer je vpliv samoupravnega odločanja delavcev večji. To se 
kaže zlasti v rasti sredstev za osebne dohodke in skupno porabo v korist pove- 
čanja sredstev za krepitev materialne podlage dela, v bolj smotrnem zapos o- 
vanju ter izkoriščanju delovnega časa in drugih ukrepih za boljšo izrabo člo- 
vekovih in materialnih zmogljivosti. Hkrati je ugotovil, da na drugih področjih 
ciljev stabilizacije ne dosegamo v celoti, kar še posebej velja za rast cen pa tudi 
investicijsko in splošno porabo. 

Da bi hitreje odpravljali te in druge slabosti ter zagotovili čimbolj uspešno 
aktivnost sindikatov pri uresničevanju politike gospodarske stabilizacije, pravo- 
časno pripravili planske akte in s tem krepili samoupravni in družbenoekonom- 
ski položaj delavcev, je republiški svet v stališčih in usmeritvah opredelil aktiv- 
nost sindikatov v prihodnjem obdobju za vse ravni organiziranosti. 

V teh stališčih in usmeritvah je poudarjena odgovornost sindikatov pri kre- 
pitvi zavesti delavcev, da je uspešno uresničevanje politike gospodarske stabi- 
lizacije temeljni interes delavskega razreda in bistveni pogoj za celotni go- 
spodarski in družbeni napredek kot tudi za krepitev samoupravnega družbe- 
noekonomskega položaja delavcev. Zato je naloga vseh organizacij in organov 
sindikatov, da si prizadevajo za povečanje družbene produktivnosti dela, za 
boljšo izrabo razpoložljivih produkcijskih sredstev in delovnega časa, za večje 
vključevanje v mednarodno delitev ustvarjenega dohodka za posamezne na- 
mene porabe. 

Ob tej temeljni usmeritvi je bilo ugotovljeno, da v letošnjem letu dosegamo 
usmeritve, opredeljene v resoluciji in v dogovoru o družbenem usmerjanju in 
razporejanju dohodka in da je naloga sindikatov, da takšna ugodna razmerja 
ohranimo do konca leta. Podatki o porastu življenjskih stroškov pa opozarjajo 
na občuten padec realnih osebnih dohodkov delavcev. Sindikati se zato obve- 
zujejo, da z ravnanjem samega združenega dela in ukrepanjem odgovornih 
družbenih dejavnikov obrzdamo naraščanje.cen in s tem preprečimo nadaljnje 
padanje osebnega in družbenega standarda delavcev in občanov. Ob tem se za- 
vzemamo za družbeno opredelitev, da se povprečni realni osebni dohodki za- 
poslenih v letu 1980 ne smejo zmanjšati za več kot 8 % v primerjavi z letom 1979. 

Glede položaja delavcev z nizkimi osebnimi dohodki menimo, da največ 
lahko store za izboljšanje položaja teh delavcev same organizacije združenega 
dela, če s povečanjem produktivnosti dela in boljšim gospodarjenjem povečajo 
svoj dohodek, s tem pa tudi osebne dohodke delavcev. Zavzemamo se, da je 
treba v delitvi po delu in rezultatih dela doseči, da bo proizvodno delo in delo 
v težjih delovnih razmerah ustrezneje ovrednoteno v povezavi z doseženimi 
rezultati dela teh delavcev. 

Tem delavcem naj bi tudi s sredstvi skupne porabe in različnimi socialnimi 
ukrepi solidarnostno pomagali, vendar tako, da ti ukrepi ne bodo krnili redne 
delitve po delu. V usmeritvah posebej izpostavljamo stališče, da je treba druž- 
benoekonomski razvoj v prihodnjem letu zasnovati tako, da poprečni realni 
osebni dohodki oziroma osebni in družbeni standard delavcev ne bo več upadal, 
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saj bi to negativno vplivalo na razpoloženje delavcev in njihova prizadevanja 
za povečanje produktivnosti dela in uspešno gospodarjenje. 

Mnenja smo, da je treba že sedaj ustvarjati take gospodarske razmere, ki 
bodo zagotavljale rast realnih osebnih dohodkov v skladu s produktivnostjo 
dela. To seveda terja proučitev vseh oblik porabe in njihovo trošenje v okviru 
razpoložljivih možnosti ter ustreznih medsebojnih razmerij. Takšna usmeritev bi 
morala najti tudi ustrezno mesto v planskih dokumentih za naslednje srednje- 
ročno obdobje. Za uresničevanje sprejetih usmeritev in stališč je Republiški svet 
Zveze sindikatov Slovenije obvezal vse organe in organizacije sindikatov ter 
jih zadolžil, da njihovo vsebino vnašajo tudi v delegacije za Zbor združenega 
dela pa tudi za ostale institucije političnega sistema, v katerih delujejo delegati 
sindikatov. 

Glede na to, da se upravičeno poudarja povečana odgovornost vseh sub- 
. jektov v prizadevanjih za doseganje ciljev gospodarske stabilizacije, predvsem 
pa nosilcev sprejemanja odločitev, predlagam, da so stališča in usmeritve Re- 
publiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije sprejete na seji 25. septembra 
1980, delegatom v Skupščini SR Slovenije podlaga za obravnavo ukrepov eko- 
nomske politike v letu 1980 ter hkrati podlaga pri obravnavanju resolucije o 
družbenoekonomskem razvoju v prihodnjem letu in obravnavanju planskih do- 
kumentov za obdobje od leta 1980—1985. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Slišali smo informacijo in predlog Re- 
publiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije za obravnavo stališč in usmeritev 
glede krepitve družbenoekonomskega položaja delavcev v prizadevanjih za sta- 
bilizacijo gospodarstva in načrtno usmerjanje družbenega razvoja. Predlagam, 
da o tem predlogu razpravljamo pri zadnji točki dnevnega reda in sprejmemo 
tudi ustrezen sklep. 

Obveščam vas, da ste prejeli danes na klop tudi listo predstavnikov Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije k posameznim točkam dnevnega reda, 
zato teh posebej ne bom navajal pri obravnavi posameznih vprašanj. Prav tako 
ste za današnjo sejo prejeli seznam gradiv k posameznim točkam dnevnega 
reda, tako tudi teh gradiv ne bom posebej navajal. 

Komisija za verifikacijo pooblastil je končala z delom in prosim za 
poročilo. 

Franc Fašalek: Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imu- 
nitetna vprašanja Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za 42. seio z 
dne 30. 9. 1980. 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo 
delegatska pooblastila 142 delegatov, in sicer: iz gospodarskega področja 89 de- 
legatov, iz prosvetno-kulturnega področja 18 delegatov, iz socialno-zdravstve- 
nega področja 12 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 14 delegatov, iz obrtne in 
podobne dejavnosti 3 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 iz naslednjih področij oziroma okoli- 
šev: gospodarsko področje 17. okoliš, 1 delegat; socialno zdravstveno področje 
8. okoliš, 1 delegat; kmetijska dejavnost 1. okoliš, 1 delegat; 4 okoliš, 1 delegat; 
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7 okoliš, 1 delegat; in 8. okoliš, 1 delegat; obrtne in podobne dejavnosti 2. okoliš, 
1 delegat, in 4. okoliš, 1 delegat. Skupno ni navzočih 8 delegatov. 

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

Predsednik Emil Tomažič: Zeli kdo o poročilu komisije razpravljati? 
(Ne želi.) 

Prehajamo na glasovanje o poročilu. O poročilu bomo glasovali v celoti, ker 
kot smo slišali, ni sporno nobeno pooblastilo. Kdor je za poročilo, naj prosim 
glasuje z dvigom roke! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno potrdil poročilo Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja in s tem verificiral pooblastila delegatov 
za 42. sejo Zbora združenega dela. 

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

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

Z dopisom z dne 8. 9. 1980 sem razširil dnevni red današnje seje s pred- 
logom za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prepovedi no- 
madske paše, z osnutkom zakona, z osnutkom zakona o spremembi in dopolnitvi 
zakona o obdavčenju proizvodov in storitev v prometu in s predlogom dogovora 
o usklajevanju ukrepov davčne politike za spodbujanje stanovanjske graditve 
s pritegnitvijo osebnih sredstev občanov. 

Dnevni red današnje seje sem razširil še s predlogom zakona o dopolnitvi 
zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz 
dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1980 kot je razvidno iz 
dopisa z dne 22. 9. 1980. Z istim dopisom sem vas tudi obvestil, da na predlog 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije umikam z dnevnega reda današnje 
seje predlog zakona o davkih občanov in pobudo za spremembo in dopolnitev 
16. člena zakona o samoupravnih interesnih skupnostih za poštni, telegrafski in 
telefonski promet. Razlog za umik teh dveh točk dnevnega reda seje so raz- 
vidni iz dopisov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ki ste jih dobili. 

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

1. določitev dnevnega reda 42. seje Zbora združenega dela, 
2. odobritev zapisnika 41. seje Zbora združenega dela, 
3. informacija o uresničevanju družbene preobrazbe pravosodja, 
4. predlog zakona o dopolnitvi zakona o določitvi stopenj, odbitnih po- 

stavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združe- 
nega dela v letu 1980, 

5. osnutek zakona o upravah družbenih prihodkov, 
6. osnutek zakona o stanovanjskem gospodarstvu, 
7. osnutek zakona o sprejemanju začasnih ukrepov družbenega varstva 

samoupravnih pravic in družbene lastnine, 
8. osnutek zakona o kompenzacijah, 
9. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zem- 

ljiščih, 
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10. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pre- 
povedi nomadske paše, z osnutkom zakona, 

11. osnutek zakona o igrah na srečo, 
12. predlog zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v SR 

Sloveniji v letu 1981, 
13. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cest- 

nega prometa, 
14. predlog družbenega dogovora o pripravi, izdaji in financiranju Enci- 

klopedije Slovenije in samoupravni sporazum o financiranju in usmerjanju 
priprave in izdaje Enciklopedije Slovenije, 

15. predlog periodičnega delovnega načrta Zbora združenega dela za IV. 
trimesečje 1980, 

16. osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o obdavčevanju pro- 
izvodov in storitev v prometu, 

17. osnutek zakona o dopolnitvi zakona o dovolitvi začasnega kredita So- 
cialistični republiki Bosni in Hercegovini za obnovo objektov, ki jih je poško- 
doval potres v dneh 26. in 27. oktobra 1969, 

18. osnutek zakona o obveznosti, ki jo prevzame federacija za odplačilo 
zunanjega posojila, ki je bilo črpano za graditev hidrosistema »Ibar-Lepenac«, 

19. družbeni dogovor o mednarodnem sodelovanju na znanstvenem pod- 
ročju leksikografije, 

20. predlog dogovora o usklajevanju ukrepov davčne politike za spodbuja- 
nje stanovanjske graditve s pritegnitvijo osebnih sredstev občanov, 

21. volitve in imenovanja, 
22. predlogi in vprašanja delegatov. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Da.) Pro- 

sim! Besedo ima tovariš Drago Dolinar, delegat Zbora združenega dela za pod- 
ročje gospodarstva, 35. okoliš, Bežigrad. 

Drago Dolinar: Tovarišice in tovariši delegati! Skupini delegatov, 
ki delegirata delegate v Zbor občin in Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije, sta na sestanku dne 22. 9. 1980 k obravnavanemu gradivu za 42. sejo 
Zbora združenega dela in 41. sejo Zbora občin, sklenili dati naslednjo pripom- 
bo k določitvi dnevnega reda 42. seje Zbora združenega dela in 41. seje Zbora 
občin. 

Na dnevni red 42. seje Zbora združenega dela, in 41. seje Zbora občin je 
bila uvrščena pobuda za spremembo in dopolnitev 16. člena zakona o Samo- 
upravni interesni skupnosti za poštni, telegrafski in telefonski promet. Ta toč- 
ka je bila kasneje umaknjena z dnevnih redov sej zborov. Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije in odbori zborov Skupščine SR Slovenije predlagajo, da 
bi problematiko, ki jo obravnava pobuda, obravnavali skupaj s predlogi za 
celotno področje samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje. 
Predlog za dopolnitev 16. člena zakona o Samoupravni interesni skupnosti za 
poštni, telegrafski in telefonski promet je bil sprejet na 21. seji Zbora občin in 
22. seji Zbora združenega dela Skupščine mesta Ljubljane, dne 27. 11. 1979, s 
prošnjo, da se uvrsti na prvo sejo zborov Skupščine SR Slovenije. 

Znano je sedanje stanje PTT zmogljivosti v Ljubljani, prav tako je zna- 
no zviševanje cen telekomunikacijske in poštne opreme ter cen montažnih 
gradbenih del. Za realizacijo programa so zato potrebni trdni viri financira- 
nja. 
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Delegati smo mnenja, da bi bilo potrebno to točko čimprej uvrstiti na 
dnevni red, saj je minilo že skoraj leto dni od prošnje, da se ta točka obravnava 
na sejah zborov Skupščine SR Slovenije. Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije je poslal predlog z obrazložitvijo, da o pobudi 
ne bi razpravljali na današnji seji, temveč potem, ko bomo obravnavali ana- 
lizo o družbenoekonomskih odnosih y samoupravnih interesnih skupnostih 
materialne proizvodnje. Glede na to je, kot že rečeno, Izvršni svet predlagal, 
da bi bilo to točko smotrno uvrstiti na dnevni red takrat, ko bomo obravna- 
vali celotno oceno in zakonodajo s tega področja. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta v zvezi s tem predlogom razpravljati? (Ne 
želi.) Očitno Izvršni svet ni pripravljen, da bi na današnji seji o tem razprav- 
ljal. Zato predlagam, da na tej seji o pobudi ne bi razpravljali. Takoj ko bomo 
navedena gradiva prejeli, bomo razpravljali tudi o tej točki dnevnega reda. Je 
predlog sprejemljiv? (Da.) 

Želi še kdo predlagati kakšno dopolnitev? (Ne.) Tovarišica sekretarka me 
je opozorila, da je celoten sklop navedenih zadev uvrščen na sejo zbora dne 
19. novembra. 

Ce ne želi nihče več razpravljati, dajem na glasovanje predlog dnevnega 
reda tako, kot je bil predlagan. Kdor je za predlagani dnevni red, naj prosim 
glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 41. seje Zbora združenega dela. 

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

Ker pripomb in predlogov za dopolnitev ni, ugotavljam, da je zapisnik 
41. seje Zbora združenega dela sprejet. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na informacijo o 
uresničevanju družbene preobrazbe pravosodja, ki jo je Skupščini SR Slove- 
nije predložil Izvršni svet. 

Informacija je bila objavljena v Prilogi X. Poročevalca. K tej točki ste pre- 
jeli tudi gradivo Javnega tožilstva SR Slovenije z naslovom »Uspešnost ustav- 
ne preobrazbe javnih tožilstev v Socialistični republiki Sloveniji«, ki jo obrav- 
navamo kot sestavni del predložene informacije. Kot informativno gradivo 
ste prejeli tudi informacijo o izvajanju zakona o izvrševanju kazenskih sank- 
cij. Danes ste prejeli na klop ugotovitve in stališča Predsedstva Republiške 
konference Socialistične zveze Slovenije o uresničevanju družbene preobrazbe 
pravosodja in informacijo Javnega tožilstva SR Slovenije o uspešnosti preob- 
razbe javnega tožilstva v SR Sloveniji. Prejeli ste tudi predlog stališč in skle- 
pov, ki ga je pripravila Komisija za pravosodje naše Skupščine v sodelovanju 
z delegati odborov za družbenopolitični sistem. Predlog tega akta je priprav- 
ljen na podlagi razprav v delovnih telesih Skupščine in zborov, ugotovitev in 
stališč Predsedstva Republiške konference SZDL Slovenije in sklepov Izvrš- 
nega sveta. 
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Predlagam, da poročevalca Odbora za družbenopolitični sistem in Komi- 
sije za pravosodje spremljata današnjo razpravo k tej točki dnevnega reda in 
če bo potrebno, predlagata tudi spremembe in dopolnitve k predloženemu 
aktu, ki ga imate pred seboj. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Peter 
Bekeš, namestnik republiškega sekretarja za pravosodje, upravo in proračun. 

Peter Bekeš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Da- 
našnja razprava o uresničevanju družbene preobrazbe pravosodja je nedvomno 
pomemben dogodek v razvoju tega področja našega družbenopolitičnega si- 
stema. Pomen razprave je na eni strani v dejstvu, da o kompleksnem delu 
organov pravosodja, predvsem v delu sodišč in javnih tožilstev v tej Skupšči- 
ni nismo razpravljali že več let. Po drugi strani, in ta je posebej pomembna, 
pa je današnja razprava prva po tem ko se je naše pravosodje začelo preobli- 
kovati v smislu ustavnih določb. V uvodni besedi ne nameravam ocenjevati 
preteklega dela organov pravosodja v naši republiki. To je naloga in pravica 
tega zbora. Vendar bi želel opozoriti na nekatera dejstva, ki jih moramo imeti 
pred očmi, če hočemo odgovoriti na vprašanje, ali in v kakšni meri smo do- 
slej uspeh z družbeno preobrazbo našega pravosodja. 

Razvoj našega družbenopolitičnega in družbenoekonomskega sistema je 
bil v vsem povojnem razdobju izredno dinamičen in vsebinsko ustvarjalen. 
To velja še posebej za zadnjih nekaj let, tja od leta 1974, za katero moremo 
reči, da predstavlja s sprejemom nove ustave tako zvezne kot republiške, po- 
membno prelomnico v nadaljnjem razvoju socialističnega samoupravnega si- 
stema. Ce govorimo o zadnjih nekaj letih, mislimo na leta, ko je nastajala in se 
utrjevala nova politična in nova gospodarska sestava družbe, ko so nastajale 
nove oblike gospodarskega, političnega in družbenega življenja, s tem pa tudi 
novi odnosi med ljudmi in novi odnosi v upravljanju stvari. Temelj teh od- 
nosov pa je, kot pravi ustava, družbenoekonomski položaj delovnega človeka, 
ki mu zagotavlja, da s tem ko dela s sredstvi, ki so družbena lastnina ter nepo- 
sredno in enakopravno z drugimi delovnimi ljudmi v združenem delu, odloča 
o vseh zadevah družbene reprodukcije, o pogojih in odnosih medsebojne od- 
visnosti, odgovornosti in solidarnosti, uresničuje svoj osebni, materialni in 
moralni interes in pravico, da uživa rezultate svojega živega in minulega dela 
in pridobitve splošnega materialnega in družbenega napredka ter na tej pod- 
lagi čim popolneje zadovoljuje svoje osebne in skupne družbene potrebe in 
da razvija svoje delovne in druge ustvarjalne sposobnosti. 

Glede na takšne bistvene vsebinske spremembe se seveda pravosodje ni 
moglo vesti kot da teh sprememb ni. Kajti temeljni problemi pravosodja in 
njihovo reševanje so nedeljivo povezani s problemi razvoja vse naše družbe. 

Nadaljnji razvoj sistema samoupravljanja, -kakor ga je odprla in sankcio- 
nirala ustava in zakon o združenem delu in drugi sistemski zakoni predvsem pa 
njegovo funkcioniranje v praksi, je odvisno tudi od tega, v kolikšni meri bo 
naši družbi uspelo vgraditi in krepiti v njem elemente odgovornosti, spoštova- 
nje ustavnosti in zakonitosti ter doslednega izvajanja družbenih dogovorov in 
samoupravnih sporazumov v najširšem smislu besede. Strpen odnos do poja- 
vov nezakonitosti, pasivnosti organov družbenopolitičnih skupnosti ali pa celo 
prikrito opravičevanje kršitev zakonitosti zaradi osebnih interesov, partikular- 
nih interesov posameznih delovnih organizacij in pogosto s tem povezanih lo- 
kalnih interesov ovirajo hitrejši in doslednejši razvoj samoupravljanja. V 
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današnjih zaostrenih pogojih prizadevanj za gospodarsko ustalitev, je takšen 
odnos še toliko bolj nedopusten in škodljiv. 

Ko govorimo o položaju in vlogi pravosodja v sistemu socialističnega samo- 
upravljanja, moramo izhajati iz tega, da je varovanje zakonitosti in prepre- 
čevanje družbeno škodljivih dejanj naloga vse samoupravne družbe, torej tako 
delovnih ljudi in občanov kot tudi organizacij združenega dela, interesnih in 
drugih samoupravnih skupnosti in da te naloge ne moremo vezati le na držav- 
ne strokovne organe. 

Naša hitro se razvijajoča samoupravna družba je v prehodni dobi, v ka- 
teri sicer še vedno obstajajo klasične pravne norme, 'ki jih sankcionira drža- 
va in so kot take izraz državne prisile, vendar pa se z odpravo državne last- 
nine na sredstvih za proizvodnjo ter z njihovim prehodom v upravljanje ne- 
posrednih proizvajalcev v organizacijah združenega dela, odpira ne samo pro- 
ces podružbljanja oblasti in funkcij, temveč tudi proces podružbljanja pravnih 
norm. Porajajo se novi in pomembni pravni viri kot so družbeni dogovori, 
samoupravni sporazumi, statuti in drugi samoupravni splošni akti, kot emana- 
cija samoupravnega družbenega sistema. Institucioanaliziranje samoupravnih 
sodišč, kot rednih sodišč enakopravnih organov za reševanje vseh tistih sporov, 
ki izhajajo iz samoupravnega urejanja medsebojnih odnosov, je torej logična 
in nujna posledica dejstva, da je prišlo z razvojem samoupravljanja urejanje 
širokega področja pravic in obveznosti iz državne sfere v samoupravne sub- 
jekte same. 

To je tudi ena bistvenih vsebinskih prvin družbene preobrazbe našega 
pravosodnega sistema. Lahko rečem, da je bila družbeni preobrazbi pravo- 
sodja posvečena izjemna pozornost. Izhodišča za družbeno preobrazbo pravo- 
sodja se odražajo v posebej sprejetih sklepih in stališčih v priporočilih 
Skupščine SR Slovenije, Predsedstva SR -Slovenije v resoluciji 8. kongresa 
Zveze komunistov Slovenije in drugih dokumentih, 'kakor tudi v sklepih 5. seje 
Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije. 

V vseh teh dokumentih je poudarjeno, da je potrebno zagotoviti sočasni 
proces razvoja samoupravnega in rednega sodstva kot del enotnega pravosod- 
nega sistema, ki naj se hitreje razvija in uveljavlja pri reševanju družbenih 
spopadov in nasprotij, kot sestavina socialistične samoupravne družbene ure- 
ditve. 

Poudarek mora biti na podružbljanju sodne funkcije, s čim večjim preno- 
som te funkcije na samoupravna sodišča in večjo udeležbo delovnih ljudi in 
občanov v izvrševanju sodne funkcije. Izhodišča še posebej nakazujejo potrebo 
po še učinkovitejšem in kvalitetnejšem zagotavljanju varstva ustavnosti in 
zakonitosti pri uresničevanju samoupravnih in drugih pravic delovnih ljudi in 
občanov ob boljši organizaciji, racionalizaciji, modernizaciji in specializaciji 
dela pravosodnih organov ter ob razvijanju sistema pravne pomoči. 

Na podlagi ugotovitev, ki izhajajo iz informacije o uresničevanju družbene 
preobrazbe pravosodja, ki vam je bila predložena, lahko povzamem, da so 'se 
na področju samoupravnega sodstva v polni meri že uveljavila splošna sodi- 
šča združenega dela, ki svojo funkcijo uspešno opravljajo od leta 1975 dalje. 
Njihovo povečano dejavnost je opaziti tudi na preventivnem področju. Z delom 
so pričela tudi nekatera posebna sodišča združenega dela samoupravnih in- 
teresnih skupnosti družbenih dejavnosti, čeprav je dejstvo, da ustanavljanje 
teh sodišč zaostaja, kar še posebej velja za interesne skupnosti materialne 
proizvodnje. Napake v postopku ustanavljanja nekaterih posebnih sodišč zdru- 
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ženega dela niso dopuščale, da bi le-ta lahko reševala tudi spore med občin- 
skimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi ter njimi in med republiško 
samoupravno interesno skupnostjo na ustreznem področju. Posebna sodišča 
za področje samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje še 
niso mogla biti ustanovljena, ker ni podlage v veljavni zakonodaji, zato bo 
potrebno spremeniti ustrezne predpise kar je še predvideno v skupščinskem 
programu. 

Notranje arbitraže so sicer v precejšnjem številu organizacij združenega 
dela že ustanovljene, vendar večinoma le formalno in ne rešujejo sporov, za 
katere so pristojne po zakonu. Na tem področju bo potrebno večje angažiranje 
tako Gospodarske zbornice Slovenije in medobčinskih gospodarskih zbornic, 
kot tudi organizacij združenega dela za uveljavitev stalnih in občasnih arbi- 
traž v organizacijah združenega dela in še posebej stalnih arbitraž pri vseh 
medobčinskih gospodarskih zbornicah. Poravnalni sveti so ustanovljeni v ve- 
liki večini krajevnih skupnosti, mnogo manj pa v temeljnih organizacijah 
združenega dela. Prav v krajevnih skupnostih so se poravnalni sveti že moč- 
no uveljavili in uživajo zaupanje občanov, kar dokazuje število zadev, ki so 
jih obravnavali in tudi število sporov rešenih s poravnavo. Ustanovljeno je 
bilo tudi nekaj samoupravnih sodišč pri družbenih organizacijah in društvih 
ter skupno samoupravno sodišče družbenih organizacij in društev, ki pa še 
ni konstituirano. 

V procesu preobrazbe pravosodja se je delovanje rednih sodišč in javnih 
tožilstev organizacijsko oblikovalo skladno s temeljnim načelom nove ustave, 
da se sodni postopki praviloma končajo v republiki. V tem smislu so bili spre- 
jeti tudi ustrezni organizacijski zakoni. Približevanje sodne funkcije občanom 
in s tem laže uveljavljanje sodnega varstva je uresničeno na prvi stopnji v 
okviru temeljnih sodišč, ki svojo funkcijo opravljajo na enotah. 

Nova notranja organizacija v skladu z zakonom in sodnim poslovnikom 
ter notranje samoupravno in družbenopolitično organiziranje je močno anga- 
žiralo vse delavce rednih sodišč in javnih tožilstev, ki so v okviru nove organi- 
ziranosti pričeli z delom šele s 1. 1. 1979. 

2e iz informacije o preobrazbi pravosodja izhaja, da so temeljna sodišča 
manj učinkovita. Navedeni so tudi razlogi, ki so tako objektivne in subjektivne 
narave. Čeprav danes težko celovito ocenimo njihovo učinkovitost in ažur- 
nost, pa je jasno, da se skoraj dve leti po uvedbi nove organiziranosti ni več 
dopustno sklicevati na novo organiziranost, kot na vzrok premajhne učinkovi- 
tosti temeljnih sodišč. 

Kakovost dela temeljnih sodišč je kljub temu zadovoljiva, čeprav večino 
kadra sestavljajo relativno mladi sodniki. K temu mnogo pripomore pomoč 
Vrhovnega sodišča in višjih sodišč z instruktažnimi pregledi in z delovnimi 
sestanki z njihovih pravnih področij, dalje posveti in seminarji in druge oblike 
organiziranega dopolnilnega strokovnega izobraževanja. 

Informacija še posebej izpostavlja kadrovsko problematiko pravosodnih 
organov. Posebej pereč problem je nezasedenost sistemiziranih sodniških mest 
na temeljnih sodiščih, čeprav je res, da se stanje v zadnjem času izboljšuje. 
S tem v zvezi je treba opozoriti na nedodelan sistem nagrajevanja nosilcev 
pravosodnih funkcij, zaradi česar bo potrebno čimprej sprejeti nov družbeni 
dogovor. 

Ko govorimo o kadrovskih problemih je treba opozoriti na nov zakon, 
ki ureja pripravništvo in pravosodni izpit. Menimo, da bo z uveljavitvijo tega 
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zakona mogoče pridobiti nove sposobne kadre za upravljanje odgovorne pravo- 
sodne funkcije. „ 

Ob koncu moram opozoriti še na izjemno pomembno vprašanje v zvezi 
z zagotavljanjem varstva ustavnosti in zakonitosti, posebej^ kar zadeva var- 
stvo samoupravnih pravic in svoboščin delovnih ljudi in občanov, to je vpra- 
šanje pravne pomoči. Tudi pravna pomoč je vključena v ustavno preobrazbo 
celotnega pravosodnega sistema in s prejemom zakona o pravni pomoči je dana 
podlaga za potrebno prilagoditev razvoja našega družbenega sistema. Stanje 
na tem področju še vedno ni zadovoljivo. Pravno pomoč v naši republiki nu- 
dijo kot organizirano obliko predvsem odvetniki, ki samostojno kot poklic op- 
ravljajo dejavnost. Povsem neizkoriščene pa so še možnosti, ki jih nudi zakon 
o pravni pomoči, predvsem služba pravne pomoči in delovna skupnost odvet- 
nikov Prav na tem pravnem področju čaka tako občine kot tudi delovne orga- 
nizacije še mnogo napora, da bodo službe pravne pomoči dejansko zaživele kot 
pomemben element našega celotnega pravosodnega sistema m kot dejavniki 
krepitve pravne varnosti in samoupravnih pravic delavcev in občanov. 

Tovarišice in tovariši delegati. Menim, da daje predložena informacija ter 
poročila delovnih teles Skupščine SR Slovenije, ki so to informacijo obravna- 
vala, dovolj podlage za razpravo, ki bo vsem nam koristila pri našem bodo- 
čem delu v zvezi z uresničevanjem novih odnosov na tem pomembnem druž- 
benem področju. . 

Predložen vam je tudi predlog stališč in sklepov za nadaljnje uresničeva- 
nje družbene preobrazbe pravosodnega sistema v SR Sloveniji za katerega 
predlagam, da ga sprejmete. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Želijo poročevalci odborov in komisij 
besedo? (Da.) . .. 

Besedo ima tovariš Karlo Marsel, podpredsednik Komisije za pravosodje. 

Karlo Marsel: Tovarišice in tovariši delegati! Skupščina SR Slove- 
nije obravnava informaciji Izvršnega sveta o družbeni preobrazbi pravosodja 
in javnega tožilstva SR Slovenije in o ustavni preobrazbi javnih tožilstev z 
vidika svoje funkcije spremljanja izvajanje sprejete politike in zakonov. 

Komisija za pravosodje je pripravila predlog stališč in sklepov na podlagi 
obeh informacij, razprav v delovnih telesih in ob sodelovanju predstavnikov 
pravosodnih organov v teh razpravah. V ugotovitvah je povzeta tudi ocena 
regionalnih posvetov, ki so jo v juniju opravile organizacije Socialistične zveze. 

V dosedanjih razpravah je bilo enotno ugotovljeno, da je po sprejemu 
ustave v letu 1974, v resolucijah VII. in VIII. kongresa Zveze komunistov, v 
idejnopolitičnih izhodiščih, v ustreznih zakonih kot tudi priporočilih, stališčih 
in sklepih Predsedstva SR Slovenije in Skupščine ter drugih dokumentih, za- 
črtan celovit pravosodni sistem. Doseženi so pomembni uspehi in napredek 
v delovanju večine pravosodnih institucij in dejavnosti. 

Temelji nove, z družbenoekonomskimi in družbenopolitičnimi odnosi sklad- 
ne ureditve, so postavljeni in so v procesu preobrazbe dosegli takšno raven, ki 
omogoča in terja nadaljnje kvalitativne cilje preobrazbe. Ocenjeno pa je tudi 
bilo, da bi bili uspehi lahko še večji, če bi vsi nosilci zadolžitev bolj odgovorno 
izvajali svoje naloge. 

Prepočasni so po skupnih ocenah zlasti premiki v nastajanju in razvoju 
zavesti, da bo dosežena večja skladnost v funkcioniranju in pričakovana skup- 



14 Zbor združenega dela 

na družbena učinkovitost delovanja pravosodja, ko bo samoupravni položaj 
delovnih ljudi, občanov ter samoupravnih organizacij in skupnosti bolj in 
bolj trden, ko bo bolj uveljavljena morala ceovitosti in nerazdvojenosti pra- 
vic, dolžnosti in odgovornosti samoupravi j alcev in njihovih skupnosti na skup- 
nih družbenoekonomskih osnovah, ki izhajajo iz družbene lastnine in združe- 
vanja dela z njo. Tudi ta dejstva so spodbujala sočasno oceno stanja v Skup- 
ščini in v družbenopolitičnih organizacijah, ki so s stališči Predsedstva Socia- 
listične zveze delovnega ljudstva pristopili k poglobljeni aktivnosti za hitrejše 
in bolj kakovostno urejanje sporov, ki nastajajo pri samoupravno oblikovanih 
razmerjih. 

Glede dela posameznih vrst in oblik samoupravnih sodišč, rednega sod- 
stva in javnega tožilstva so v ugotovitvah izpostavljeni glavni dosežki in tudi 
ovire. Poudarki so dani obveznostim samoupravnih organov v združenem de- 
lu, samoupravnih interesnih skupnostih ter organom družbenopolitičnih skup- 
nosti, ki imajo ustanoviteljske pravice in odgovornosti, s tem pa tudi konkret- 
ne obveznosti za odpravljanje različnih ovir in težav na poti polnega uveljav- 
ljanja pravosodja kot pomembnega dela političnega sistema socialističnega 
samoupravlj anj a. 

Glede pravne pomoči velja posebej opozoriti, da bo Izvršni svet še v tem 
letu predložil posebno informacijo o izvajanju zakona o pravni pomoči in bo te- 
daj mogoča celovitejša ocena. 

Drugi del predlogov, stališč in sklepov je bil prvotno pripravljen obširne- 
je, vendar se je pozneje ugotovilo, da so stališča Socialistične zveze in novi 
sklepi Izvršnega sveta ustrezno zacrtali družbenopolitične ter operativno-up- 
ravne naloge. Razen tega so na regionalnih posvetih izvršilni, upravni, prav 
tako pa družbenopolitični dejavniki sprejeli svoje konkretne sklepe in usmerit- 
ve za nadaljnje aktivnosti, za hitrejše urejanje razmer in tudi planiranje raz- 
voja pravosodja ter vseh pogojev za njegovo uspešnejše uveljavljanje. Zato 
je drugi del oblikovan kratko in z izbranimi poudarki na najbolj kritične ugo- 
tovitve glede zaostajanja preobrazbe. 

Nosilci nalog so pozvani k izvajanju sprejetih družbenih zadolžitev, ki 
izhajajo iz sprejete politike v družbenopolitičnih kot tudi normativnih aktih. S 
primerno objavo -stališč in sklepov Socialistične zveze, Skupščine in Izvršnega 
sveta, bodo ocene ter usmeritve dosegle vse prizadete. 

Predlagam, da zbor razpravlja o predloženih gradivih in o predlogu sta- 
lišč in sklepov. Delovna telesa so oblikovala skupino delegatov, ki bo sprem- 
ljala razpravo ter vključila v stališča in sklepe morebitne dopolnitve in jih 
nato predložila zboru v sprejem. 

Predsednik Emil Tomažič: Pričenjam razpravo. Zeli kdo razprav- 
ljati? (Da.) K besedi se je prijavil tovariš Franci Polak, predstavnik Republiš- 
kega sveta Zveze sindikatov Slovenije. 

Franci Polak: Tovarišice in tovariši delegati! Pri preobrazbi pra- 
vosodnega sistema se bomo sindikati posebno aktivno vključili v obravnava- 
nje in dograjevanje tistega njegovega dela, ki se nanaša na delovanje samo- 
upravnih sodišč in nuđenja pravne pomoči delavcem. Glede tega smo že pri- 
pravili delovni osnutek usmeritev kot podlaga za razpravo v organih Zveze 
sindikatov Slovenije, v okviru katerih bomo opredelili aktivnosti in naloge sin- 
dikatov, organizacij in organov. 
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Kot pomembno nalogo na tem področju si bomo zadali oblikovanje ustrez- 
nejše in učinkovitejše organizacije služb pravne pomoči pri sindikatih, pri tem 
zlasti služb pravne pomoči na ravni občin, ki naj bi bile v večji meri tudi 
opora osnovnim organizacijam Zveze sindikatov pri nuđenju pravne pomoči 
delavcem. Konkretnejši razgovori o ustreznejši organizaciji so se že začeli 
z delavci teh služb in bo predvidoma kmalu izdelan ustrezen sklep o organiza- 
ciji, oblikah in načinu delovanja služb pravne pomoči pri sindikatih. 

Na podlagi tega bodo dopolnjeni in usklajeni z zakonom o pravni pomoči 
tudi pravilniki o službi pravne pomoči pri občinskih svetih Zveze sindikatov 
Slovenije. Zahtevali bomo večje vključevanje osnovnih organizacij in orga- 
nov samoupravne delavske kontrole v preventivne aktivnosti za preprečevanje 
sporov v organizacijah združenega dela. Pri tem naj zlasti osnovne organiza- 
cije Zveze sindikatov v organizacijah združenega dela spodbujajo ustanavlja- 
nje poravnalnih svetov v krajevnih skupnostih in v organizacijah združenega 
dela tako, da bi se lahko še dosledneje držali načela, da sprožitev spora pred 
zunanjimi organi zlasti sodišči združenega dela ni mogoča brez predhodnega 
obravnavanja spornega problema v osnovni organizaciji Zveze sindikatov. Rav- 
no pri takšni funkciji osnovne organizacije, naj bi nova organiziranost in okre- 
ljena vloga služb pravne pomoči v občinah nudila ustreznejšo in večjo oporo 
in pomoč delovanju osnovnih organizacij Zveze sindikatov. 

V zvezi z delovanjem samoupravnih sodišč bo potrebno razrešiti vpraša- 
nje postopkov pred temi sodišči in s tem olajšati vodenje posameznih postop- 
kov z namenom izločanja nepotrebnega formalizma, ki obremenjuje delo sod- 
nikov in drugih udeležencev v postopkih v organizacijah združenega dela. Pri 
tem podpiramo težnje za čim večjo poenostavitev postopkov pred samoup- 
ravnimi sodišči. 

Poseben poudarek bomo dajali dosledni uveljavitvi vloge sindikata v or- 
ganizacijah združenega dela, določene z ustavo in z zakonom o združenem delu, 
pri oblikovanju in krepitvi samoupravnih sodišč ter varstvu pravic in interesov 
delavcev kot sestavini izgrajevanja samoupravnih družbenoekonomskih od- 
nosov. Zato bomo poudarjeno zahtevali večjo angažiranost osnovnih in dru- 
gih organizacij sindikata pri zastopanju pravic delavcev pred sodišči združe- 
nega dela, zlasti pri odpravljanju in razreševanju vzrokov sporov. Pri tem bomo 
razvijali in zahtevali prakso, da bodo te organizacije pa tudi delavski sveti 
organizacij združenega dela redno obravnavali odločbe sodišč združenega dela, 
ki se nanašajo na njihovo organizacijo združenega dela, da bodo z njimi se- 
znanjeni delavci na zborih in da bo na tej podlagi zaostreno vprašanje odgovor- 
nosti posameznikov, poslovodnih in drugih organov za škodo, ki bi nastala iz 
sporov, ki so jih povzročili s svojimi postopki in odločitvami. 

Poudarek bomo dajali tudi okrepljenemu delovanju občinskih komisij za 
spremljanje samoupravnih splošnih aktov v organizacijah združenega dela, 
saj ugotavljamo, da bi s pravočasnimi opozorili na nekatere izrazito nespre- 
jemljive in nezakonite rešitve v samoupravnih splošnih aktih lahko prepre- 
čili mnoge spore, ki izhajajo iz kršitev pravic delavcev, ki imajo izvor v ne- 
primernih določilih samoupravnih splošnih aktov. 

V povezavi z navedenim vztrajamo tudi pri obveznem pridobivanju mne- 
nja osnovnih organizacij Zveze sindikatov v primeru raznih postopkov in uve- 
ljavljanja varstva pravic delavcev. Zahtevki služb pravne pomoči se morajo 
vedno pošiljati v vednost tudi osnovnim organizacijam. 



16 Zbor združenega dela 

Tudi Izvršni odbor Republiškega odbora Sindikata delavcev delovnih 
skupnosti družbenih in državnih organov Slovenije je s člani republiškega od- 
bora s področja pravosodja obravnaval predloženo informacijo. Člani tega sin- 
dikata so soglašali z ugotovitvami informacije, ki povzema sedanje stanje na 
področju pravosodja in je podlaga za nadaljnje naloge pri uresničevanju pre- 
obrazbe pravosodja. Člani republiškega odbora sindikata so ob tem ugotovili, 
da so delavci delovnih skupnosti pravosodnih organov vložili sicer veliko na- 
porov v uresničevanje preobrazbe, vendar je potrebno, da posvetijo v prihod- 
nje še več pozornosti predvsem tistim vprašanjem, ki se nanašajo na samo- 
upravno organiziranost delovnih skupnosti pravosodnih organov, na zaostri- 
tev odgovornosti nosilcev pravosodnih funkcij in ostalih delavcev za učinkovi- 
tejše in ažurnejše delo, na boljše preventivno delovanje pravosodnih organov, 
na večjo pomoč samoupravnim sodiščem, posebno poravnalnim svetom ter 
družbenopolitičnemu in strokovnemu izobraževanju delavcev v pravosodju in 
izboljšanju sistema nagrajevanja po delu in rezultatih dela. Te naloge morajo 
postati osnova programov dela osnovnih organizacij Zveze sindikatov v pravo- 
sodju. 

Tudi občinski odbori sindikata morajo vključiti naloge s področja ustavne 
preobrazbe pravosodnega sistema v svoje programe in skupaj z osnovnimi 
organizacijami usmerjati aktivnost delovanja k hitrejšemu uresničevanju pre- 
obrazbe. Prav tako mora Republiški odbor sindikata delavcev s tega področ- 
ja spremljati izvajanje teh nalog in vztrajati na njihovem doslednem uresni- 
čevanju. Zato mora sodelovati s pristojnim republiškim sekretariatom ter 
pristojnimi organi za dograjevanje sistema nagrajevanja delavcev v pravo- 
sodnih organih, ne nazadnje pa je naloga vseh organizacij sindikata v pravo- 
sodnih organih, da sodelujejo pri uresničevanju sprejetega zakona o izpopol- 
njevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in v pravosodju. Hva- 
la lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Želi še kdo razpravljati? (Nihče.) Če ne 
želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo. 

Predlagam, da prekinemo to točko dnevnega reda in pozivam poročevalca 
Odbora za družbenopolitični sistem in Komisije za pravosodje, da se sestaneta 
z delegati ostalih dveh zborov, zaradi morebitnega usklajevanja dokumenta, ki 
ga imamo pred seboj in o katerem se je potrebno izreči. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
dopolnitvi zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški 
davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1980, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da obravnavamo predlo- 
ženi zakon na podlagi 295. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije, to je po 
hitrem postopku. Razloge za tak postopek navaja Izvršni svet v svojem dopisu. 
Želi morda pred razpravo in odločanjem o hitrem postopku predstavnik Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije še dodatno utemeljiti razloge za predlo- 
ženi postopek? (Ne želi.) 

Zeli kdo o predlogu Izvršnega sveta glede hitrega postopka razpravljati? 
(Ne želi.) 

Prehajamo na glasovanje o predlogu Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije, da obravnavamo predlog zakona o dopolnitvi zakona o določitvi stopenj, 
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odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organi- 
zacij združenega dela v letu 1980, po hitrem postopku. Kdor je za, naj prosim 
glasuje! (133 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Trije delegati.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o ob- 
ravnavi predloga zakona po hitrem postopku sprejet z večino glasov. 

K predlogu zakona ste danes na klop prejeli poročilo Odbora za finance. 
Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Anton Sla- 
pernik, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za finance. 

Anton Slapernik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati. Dbvolite, da dam uvodno obrazložitev k predlogu zakona o dopolnitvi 
zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz 
dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1980. 

Z uveljavitvijo sprememb zvezne in republiške resolucije glede pospeše- 
vanja izvoza in s sprejetjem novih obveznosti republike v okviru uresničeva- 
nja projekcije plačilno bilančnega in devizno bilančnega položaja republike v 
enotni projekciji plačilne in devizne bilance Jugoslavije za letu 1980, je na- 
stala potreba, da se izvozno usmerjenemu slovenskemu gospodarstvu zagotovijo 
čim ugodnejši pogoji za izpolnitev novih izvoznih obveznosti. V dosedanjih raz- 
pravah o problematiki pospeševanja izvoza je bilo med številnimi možnimi 
ukrepi za spodbujanje izvoza predlagano tudi širjenje davčnih oprostitetv pri 
plačevanju davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela. Da bi 
se izvoznemu gospodarstvu čimprej zagotovili ugodnejši pogoji za pospeševa- 
nje izvozne dejavnosti, naj bi ukrepi glede širjenja davčnih olajšav veljali že 
za letošnjo davčno obveznost. 

Glede na navedeno predlagamo, da se dodatne davčne olajšave za izvoz- 
no gospodarstvo v letu 1980 uveljavijo tako, da se doslej priznano znižanje 
davčne osnove prizna že pri nižjem razmerju med dinarsko protivrednostjo iz- 
voza v celotnem prihodku davčnega zavezanca. Tako predlagamo, da se na- 
mesto sedaj veljavne ureditve znižanja davčne osnove za zavezance uvede 
ureditev, po kateri se bo po že obstoječih merilih znižala davčna osnova pri 
izvoznikih še za 50%, če znaša odstotni delež dinarske protivrednosti izvoza 
v celotnem prihodku od 10 do 20%, prej od 15 do 25, za 75 %, če znaša ta de- 
lež nad 20 do 40%, dosedaj nad 25 do 50 in za 100%, če znaša ta delež nad 
40 %, dosedaj nad 50 %. 

S predlaganimi dodatnimi olajšavami, ki se izražajo v zniževanju davčne 
osnove, pa se posredno znižajo tudi obveznosti izvoznikov do združevanja 
sredstev za nekatere samoupravne interesne skupnosti na področju materialne 
proizvodnje, to je za ceste, železnice in energetiko, saj je po veljavnem sistemu 
davčna osnova hkrati izhodišče za ugotavljanje obveznosti do navedenega 
združevanja sredstev. 

Da bi se omogočil kar najhitrejši vpliv predlaganih dodatnih olajšav za 
izvoznike in sprejemanje njihovih odločitev o povečanem izvozu, predlagamo, 
da se predloženi zakonski ukrepi sprejmejo po hitrem postopku. S tem bi 
namreč davčnim zavezancem, izvoznikom omogočili, da predlagane nove olaj- 
šave upoštevajo že pri periodičnem obračunu oziroma pri obračunu davčne 
obveznosti za prvih 9 mesecev letošnjega leta. 

V zaključni fazi je sprejemanje medrepubliških dogovorov o usklajevanju 
ukrepov na področju politike davka iz dohodka temeljnih organizacij združe- 
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nega dela za leto 1980, ki izhaja iz sprejetih obveznosti v zvezni resoluciji za 
letošnje leto. Nekateri v dogovoru predlagani ukrepi so v naši republiški davč- 
ni zakonodaji že urejeni, nekatere pa je treba še dopolniti. To velja za ukrepe, 
ki se nanašajo na davčne olajšave za premogovnike z jamsko eksploatacijo in 
za naložbe na območju Socialistične avtonomne pokrajine Kosovo. V skladu 
z navedenim, je v tem predlogu zakona predvidena rešitev, da se za izboljša- 
nje pogojev gospodarjenja in spodbujanje razvoja premogovnikov z jamsko 
eksploatacijo ti premogovniki oprostijo plačevanja davka iz dohodka. 

V skladu z navedenim predlogom dogovora predlagamo še, da se naložbam 
na območju Socialistične avtonomne pokrajine Kosovo zagotovi posebno ugoden 
položaj pri določanju davčnih obveznosti. Predlagamo, da se naložbe na območ- 
ju SAP Kosovo upoštevajo kot odbitna postavka v 4-kratnem znesku, kar je 
po novem sistemu zakona predvideno tudi za čas po letu 1980. Hvala. 

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

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Ne želi.) 
Prehajamo na glasovanje. Dajem na glasovanje predlog zakona o dopol- 

nitvi zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški da- 
vek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1980. Kdor je za 
predlog zakona, naj prosim glasuje! (138 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o dopolnitvah zakona o določitvi sto- 
penj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela v letu 1980 sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o 
upravah družbenih prihodkov, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Iz- 
vršni svet. 

Osnutek zakona je bil objavljen v Prilogi X Poročevalca. 
Z dopisom z dne 26. 9. 1980 ste prejeli informacijo o predlogu za ponovno 

usklajevanje predloga medrepubliškega dogovora o temeljnih vprašanjih po- 
ložaja organizacije in delovanja upravnih organov za družbene prihodke, ki jo 
je pripravil Republiški sekretariat za finance. Dogovor še ni usklajen, kot je 
razvidno iz informacije, zato bomo o njem ponovno razpravljali na eni od pri- 
hodnjih sej zbora. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci od- 
borov in komisije besedo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Franc Jelenko, delegat Zbora zdru- 
ženega dela za področje gospodarstva, 4. okoliš, Slovenske Konjice. 

Franc Jelenko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov Skupščine občine Slovenske Konjice za Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije je dne 26. 9. 1980 obravnavala osnutek zakona o upra- 
vah družbenih prihodkov ter daje k osnutku naslednje pripombe in dopolnitve. 

1. V 3. členu osnutka zakona naj se uveljavi varianta k temu členu. Uprave 
za družbene prihodke so kadrovsko slabo zasedene. S tako zasedbo niso zmožne 
prevzeti opravljanje nalog, ki se nanašajo na odmero, evidenco in pobiranje 
prispevkov občanov za samoupravne interesne skupnosti na področju družbe- 
nih dejavnosti. Stabilizacijski ukrepi pa dodatnega zaposlovanja ne dopuščajo. 
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Po varianti bodo uprave za družbene prihodke nove naloge prevzemale kasneje 
in postopoma, tako kot bo to dovoljevala kadrovska zasedba. 

2. 6. člen osnutka zakona v primerjavi s 1. in 3. členom preveč poudarja 
pristojnost republiške uprave za družbene prihodke oziroma v 2. in 3. členu 
so premalo poudarjene pristojnosti občinskih uprav za družbene prihodke. 
Tako se nam nehote vsiljuje vtis, da se zakon sprejema predvsem zaradi re- 
publiške uprave za družbene prihodke. 

3. 10. člen osnutka zakona pravilno določa, da delavec uprave za družbene 
prihodke ne sme opravljati za občane — davčne zavezance knjigovodskih, ra- 
čunovodskih in drugih finančnih del. Ta prepoved pa naj bi se razširila tudi 
na občane drugih, to je sosednjih občin, kakor tudi na družinske člane delavca 
uprave za družbene prihodke. To pomeni, da delavec uprave za družbene pri- 
hodke kot tudi njegov družinski član ne smeta opravljati navedenih del, tako 
ne za davčne zavezance domače občine, kakor tudi ne za občane sosednjih in 
drugih občin. Hvala. 

Predsednik Emil T o m a ž i č : Besedo ima tovariš Mitja Paulin, delegat 
Zbora združenega dela, za področje državnih organov, 1. okoliš, Ljubljana- 
Center. 

Mitja Paulin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegacija državnih organov, 1. okoliš, s sedežem v občini Ljubljana-Center 
ima naslednje pripombe k osnutku zakona o upravah za družbene prihodke. 

Mnenja smo, da je osnutek zakona o upravah za družbene prihodke po svoji 
vsebini dokaj skromen in v bistvu položaja občinskih uprav za družbene 
prihodke ne rešuje celovito. 

Premalo je v zakonu poudarjena organiziranost občinskih uprav za druž- 
bene prihodke. Vprašanje financiranja uprav in materialni položaj delavcev 
pa zakon sploh ne rešuje. Mnenja smo, da je poseben zakon o upravah za druž- 
bene prihodke povsem upravičen. Z njim pa naj bi se uredila vsaj najnujnejša 
oziroma posebnostna vprašanja, ki ustrezajo pomenu in značaju službe. Po- 
stavljajo pa se nekatera vprašanja, ki bi jih bilo v predloženem zakonu nujno 
potrebno bolje opredeliti in dopolniti. 

1. V 3. členu osnutka je povsem sprejemljivo osnovno določilo. Varianta 
naj bi se torej črtala. Taka rešitev je predvsem upravičena, saj to omogoča vse 
naloge odmerjanja in pobiranja obveznosti, ki so jih občani dolžni plačevati za 
financiranje družbenih potreb, skoncentrirati na enem mestu v občini, kjer 
občan živi in opravlja določeno dejavnost oziroma, kjer ureja tudi vsa druga 
vprašanja. Občinske uprave za družbene prihodke bodo občanom lahko odmer- 
jale vse družbene obveznosti, ki so jih dolžni plačevati, saj le-ti razpolagajo z 
vsemi ustreznimi odmernimi podatki in se pri njih v davčno odmernem po- 
stopku oblikujejo. Ti služijo tudi za odmero prispevkov za samoupravne inte- 
resne skupnosti družbenih dejavnosti. Vse družbene obveznosti občanov bo 
mogoče evidentirati na istem mestu v občini ter hkrati in skupno tudi pobirati. 
To pa omogoča učinkovitejši in hkraten nastop za vse obveznosti. Pri tem je 
še posebej treba poudariti, da bo odmerjanje in pobiranje mogoče organizirati 
gospodarnejše, hitrejše in enostavnejše. 

2. Zakon o sistemu državne uprave in Izvršnem svetu Skupščine SR Slo- 
venije ter o republiških upravnih organih v 40. členu določa, da zavod in uprav- 
no organizacijo vodi direktor. V drugem odstavku istega člena prej navedenega 
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zakona pa je mogoče uvesti tudi drug ustrezen naziv. To omogoča, da bodo 
občinske uprave za družbene prihodke vodili funkcionarji z različnimi nazivi. 
Uprave za družbene prihodke v SR Sloveniji bodo imele s predpisi odrejene 
po značaju popolnoma enake naloge in opravila in bi bilo zato primerno za 
funkcionarje občinskih uprav za družbene prihodke uvesti enoten naziv. O tem 
je potrebno razmisliti in v 5. členu osnutka vnesti ustrezno določbo. Morda bi 
bil najprimernejši naziv načelnik. 

Zakon o sistemu državne uprave in Izvršnem svetu Skupščine SR Slove- 
nije ter o republiških upravnih organih v 40. členu postavlja upravo za druž- 
bene prihodke v nižji rang glede organiziranosti in imenovanja funkcionarjev 
nasproti drugim upravnim organom v občinah glede na 39. člen istega zakona. 
S tem pa gotovo ni dosežen namen, da se poudari pomembnost služb družbenih 
prihodkov. Zato bi bilo primerno ta pomen organiziranosti in način imenovanja 
funkcionarjev opredeliti v zakonu o upravah družbenih prihodkov. V kolikor 
pa to glede na značaj zakona ni mogoče urediti, pa je potrebno dopolniti ome- 
njeni 40. člen zakona o sistemu državne uprave in Izvršnem svetu Skupščine 
SR Slovenije ter o republiških upravnih organih. 

3. Financiranje uprav za družbene prihodke in materialni položaj delavcev 
v njih, zakon sploh ne omenja. V obrazložitvi se predlagatelj sicer sklicuje na 
nekatere določbe zakona o sistemu državne uprave in Izvršnem svetu Skup- 
ščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih, vendar so po vsebini te 
določbe takšne, da dopuščajo dokaj različne rešitve in zato je tudi različen ma- 
terialni položaj uprav za družbene prihodke in delavcev po občinah. To pa go- 
tovo ni namen. Mnenja smo, da je v zakon o upravah za družbene prihodke 
potrebno vključiti načelne usmeritvene določbe o financiranju oziroma mate- 
rialnem položaju uprav za družbene prihodke in njenih delavcev, ki bodo za- 
gotavljali, da se ta vprašanja enotno urejajo v vseh občinah. Značaj in druž- 
beni pomen uprav za družbene prihodke gotovo narekujeta enoten, dolgoročen 
in celovit pristop republike in občin za organizacijsko, kadrovsko in materialno 
reševanje služb družbenih prihodkov. Ustrezno rešeno organizacijsko in kadrov- 
sko vprašanje in materialni položaj uprav za družbene prihodke v republiki in 
v vsaki občini posebej, zagotavlja učinkovito in enotno izvajanje nalog davčne 
politike. 

V prehodnih določbah zakona o upravah za družbene prihodke bi bilo po- 
trebno natančneje opredeliti določbe o prenosu nalog, ki so opredeljene v 3. 
členu zakona o samoupravnih interesnih skupnostih na občinske uprave za 
družbene prihodke. Začetek opravljanja nalog po upravah za družbene prihodke 
bi bilo treba določiti z začetkom poslovnega leta, to je s 1. januarjem 1981. 
Službe SIS pa bi z istim datumom delovale le na zaključnih nalogah: izdelava 
zaključnega računa, sklepi, ugotovitve, nastale obveznosti in podobno. Na 
osnovi teh dokumentov bi bilo mogoče salde dolgov in plačil pravočasno pre- 
nesti v knjigovodske evidence občinskih uprav za družbene prihodke. 

Na koncu bi rad povedal, da smo mnenja, da bi morali ustrezni organi še 
do konca leta pripraviti predlog zakona o upravah za družbene prihodke, tako 
da bi se resnično začele reševati stvari pri upravah za družbene prihodke pred- 
vsem kadrovsko in finančno, ker smo v nasprotnem primeru prepričani, da bodo 
uprave za družbene prihodke bolj ali manj še naprej delovale tako kot doslej 
z vsemi svojimi objektivnimi in subjektivnimi problemi in ne bodo dale tistega 
prispevka gospodarski stabilizaciji, ki bi ga v resnici morale dati. Hvala! 



42. seja 21 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Olga 
Mastnak, delegatka Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 1. okoliš, 
Celje. Prosim! 

Olga Mastnak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov s področja gospodarstva za Zbor združenega dela Skupščine 
SR Slovenije s sedežem v občini Celje, posreduje k osnutku zakona o upravah 
družbenih prihodkov naslednje pripombe. 

Kljub obrazložitvi, ki je priložena osnutku zakona, menimo, da bi zakon 
moral vsebovati določbe o financiranju, zlasti ker so zadeve družbenih prihod- 
kov splošnega pomena za SR Slovenijo. Drugi organi s področja notranjih za- 
dev in ljudske obrambe imajo take določbe v svojih zakonih, čeprav je način 
zagotavljanja sredstev za delo tudi zanje določen z zakonom o sistemu državne 
uprave. 

Drugi člen osnutka zakona navaja pristojnosti oziroma delovno področje 
uprav za družbene prihodke. Predlagamo, da se besedilo dopolni še z nalogami 
na področju kaznovanja prekrškov ter na področju splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite. 

K 3. členu predlagamo, da se varianta črta, ker naj že sam zakon določa 
pristojnost za odmero in pobiranje prispevkov samoupravnih interesnih skup- 
nosti, kot je predvideno v 3. členu in utemeljeno v obrazložitvi. 

V 7. členu, drugi odstavek, je potrebno dodati, da zadeve inšpekcije oprav- 
ljajo tudi kontrolorji. 

10. člen osnutka zakona naj bi se glasil: »Delavec uprave za družbene pri- 
hodke ne sme opravljati za občane-davčne zavezance knjigovodskih, računo- 
vodskih, drugih finančnih, svetovalnih in drugih del, ki niso združljiva z de- 
lom v upravi za družbene prihodke.« Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? 
(Da.) Besedo ima tovariš Franc Mali, delegat Zbora združenega dela, področje 
gospodarstva, 32. okoliš, Grosuplje-Litija. Prosim! 

Franc Mali: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pini delegatov za Zbor občin in Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije 
občine Grosuplje in Litija sta na svoji seji sprejeli naslednja stališča in pri- 
pombe k osnutku zakona o upravah družbenih prihodkov z informacijo o po- 
teku usklajevanja predloga dogovora o temeljnih vprašanjih položaja, organiza- 
cije in delovanja upravnih organov za družbene prihodke. 

V 3. členu naj se varianta črta, doda pa naj se naslednja določba: »Glede 
pritožbe, obnove postopka, odprave ali spremembe odločitve po nadzorstveni 
pravici, obračunavanja in pobiranja, vračanja in prisilne izterjave obveznosti, 
ki se obračunavajo na podlagi sporazumov, se uporabljajo določbe zakona o 
davkih občanov.« 

V 5. členu naj bo namesto naziva »funkcionar« določen enoten naziv »na- 
čelnik«. 

Zakon naj ureja tudi financiranje službe — materialni položaj in nagraje- 
vanje delavcev, sicer službe ne bodo enotno obravnavane in bodo v občinah 
imele različen položaj. 

V 11. členu — prehodne določbe, naj bo natančno opredeljen datum pre- 
nosa obveznosti. To je pomembno zaradi prevzema pokojninskega in invalid- 
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skega zavarovanja obrtnikov in kmetov. Stare obveznosti morajo likvidirati 
dosedanje službe. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
(Da.) Besedo ima tovariš Avgust Kocjan, delegat Zbora združenega dela, pod- 
ročje državnih organov, družbenopolitičnih organizacij in društev, 4. okoliš, 
Maribor. 

Avgust Kocjan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina delegatov je na svoji seji obravnavala osnutek zakona o upravah 
družbenih prihodkov in sprejela naslednje pripombe in predloge. 

Sredstva, ki jih davčna uprava pridobiva na podlagi sporazuma za delo 
na izterjavi za druge organe — to je tretji odstavek 3. člena — se lahko upo- 
rabljajo le za krepitev materialne osnove uprav družbenih prihodkov in ne 
za osebne dohodke. Menimo, da lahko le moderno opremljena uprava družbe- 
nih prihodkov opravlja svoje delo dovolj strokovno in ažurno. 

Drugič, predlagamo, da se črta varianta k 31. členu tega zakona. Hvala lepa! 

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

1. Osnutek zakona o upravah družbenih prihodkov se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pri- 

pravi predloga zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije prouči pripombe 
in mnenja dana v poročilih delovnih teles zbora in Skupščine ter pripombe 
dane v razpravi na seji zbora in jih ustrezno upošteva. Zeli kdo razpravljati o 
tako oblikovanem predlogu sklepa? (Ne želi.) 

Ce ne želi nihče razpravljati, prosim, da o predlogu sklepa glasujemo. Kdor 
je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (139 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) 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 
stanovanjskem gospodarstvu. 

Osnutek zakona o stanovanjskem gospodarstvu je zbor obravnaval na svoji 
seji dne 25. 6. 1980 in sklenil, da se sklepanje o osnutku zakona odloži ter da 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije do seje zbora v septembru prouči in se 
opredeli do odprtih vprašanj, na katera so opozorila delovna telesa Skupščine 
in zborov ter delegati v svojih razpravah. V skladu s tem je Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije predložil stališča do odprtih vprašanj in pripomb k osnutku 
zakona o stanovanjskem gospodarstvu. Pred tem pa je kot delovno gradivo 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predložil stališča Republiškega komiteja 
za varstvo okolja in urejanje prostora do odprtih vprašanj in pripomb k osnutku 
zakona o stanovanjskem gospodarstvu. Pristojna delovna telesa pa so prejela 
tudi pregled vseh pripomb, predlogov in stališč, ki so bila dana v razpravah 
o osnutku zakona, kar so tudi obravnavala na svojih sejah. 

Glede na to predlagam, da se v današnjih razpravah opredelimo predvsem 
do stališč, ki jih je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Zeli predstav- 
nik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovarišica Marija Zupančič-Vičar, 
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članica Izvršnega sveta in predsednica Republiškega komiteja za varstvo okolja 
in urejanje prostora. Prosim! 

Marija Zupančič-Vičar: Tovariš predsednik, tovarišice in tova- 
riši delegati! Ker je tovariš predsednik že v uvodu povedal, kakšen je bil potek 
dostave materiala za današnje zasedanje, ki ga je posredoval Izvršni svet, že- 
lim v svoji razpravi poudariti predvsem naslednje. Delegati ste za današnjo sejo 
prejeli le del tega gradiva, in sicer gradivo, ki ga je pripravil Republiški ko- 
mite za varstvo okolja in urejanje prostora in stališča Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije do odprtih vprašanj in pripomb k osnutku zakona o sta- 
novanjskem gospodarstvu. 

V prvem gradivu so posredovana stališča k povzetkom bistvenih pripomb 
po posameznih sklopih vprašanj in so tudi širše obrazložena, medtem ko se je 
Izvršni svet v svojih stališčih do odprtih vprašanj in pripomb k osnutku zakona 
opredelil le do tistih vprašanj, ki so bila posebej izpostavljena v sklepu obeh 
zborov Skupščine. Prav tako pa je podal tudi obrazložitev in stališče do vloge 
bank v procesu uveljavljanja samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v 
stanovanjskem gospodarstvu. 

Iz pregleda pripomb iz javne razprave, kakor tudi razprave v delovnih te- 
lesih in zborih Skupščine je razvidno, da je bil dan velik poudarek problemom 
združevanja sredstev v samoupravni stanovanjski skupnosti in problemom, ki 
se nanašajo na vzajemnost in solidarnost pri razreševanju stanovanjskih vpra- 
šanj delavcev, občanov in njihovih družin. Pri vsebinskem oblikovanju stališč 
do pripomb, ki so bile dane v razpravi ob obravnavi osnutka zakona, je Izvršni 
svet izhajal iz določb 65. člena ustave SR Slovenije, po katerem je samoupravna 
stanovanjska skupnost opredeljena kot mesto, kjer delovni ljudje združujejo 
sredstva za graditev, določajo politiko in program graditve, zagotavljajo druž- 
beno pomoč ter skupaj s stanovalci upravljajo stanovanjske hiše in stanovanja 
v družbeni lastnini. 

Skladno s tem ustavnim načelom, stališči, sklepi in priporočili, ki jih je 
sprejela Skupščina SR Slovenije v novembru mesecu lanskega leta in predlogi 
iz razprave ob obravnavi osnutka zakona o stanovanjskem gospodarstvu je 
Izvršni svet zavzel stališče, da je potrebno zavezati vse nosilce planiranja in 
druge zainteresirane, da sredstva za solidarnost in vzajemnost združujejo v sta- 
novanjski skupnosti, pri čemer se vsi medsebojni odnosi pri združevanju sred- 
stev urejajo s samoupravnimi sporazumi o temeljih plana stanovanjske skup- 
nosti ter drugimi samoupravnimi akti. 

Po načelih vzajemnosti, bodo delavci v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela in delovnih skupnostih na osnovi enotnih meril in kriterijev zagotav- 
ljali razreševanje stanovanjskih vprašanj delavcev v svojih organizacijah zdru- 
ženega dela in delovnih skupnostih, v okviru samoupravne stanovanjske skup- 
nosti pa tudi tisti delavci, ki začasno v svojih temeljnih organizacijah združe- 
nega dela in delovnih skupnostih iz objektivnih razlogov ne ustvarjajo dovolj 
čistega dohodka, da bi v skladu skupne porabe oblikovali sredstva za planirano 
stanovanjsko graditev. 

S samoupravnim sporazumom o temeljih plana stanovanjske skupnosti 
bodo delavci v temeljnih organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih 
opredelili zlasti obseg sredstev za vzajemnost na nivoju stanovanjske skupnosti, 
odnose pri uporabi teh sredstev ter pogoje in merila za pridobivanje posojil 
iz teh sredstev. Nekatere osnovne opredelitve združevanja, uporabe in odnosov 
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med združevalci sredstev bo poleg zakona opredeljeval tudi družbeni dogovor 
o skupnih osnovah za usmerjanje in uresničevanje družbenoekonomskih odno- 
sov na področju stanovanjskega gospodarstva. Pri tem velja posebej poudariti, 
da je potrebno tako v zakonu kot tudi v planskih aktih, vzajemnost pri gra- 
ditvi stanovanj opredeliti tako, da bo pospešeno solidarnostno in vzajemno 
reševanje stanovanjskih vprašanj delavcev znotraj organizacij združenega dela, 
da bo stimulirana racionalna poraba združenih sredstev in da se preprečijo 
možnosti, da bi posamezne organizacije na račun vzajemno združenih sredstev 
razreševale stanovanjska vprašanja, ki so jih bile dolžne rešiti iz lastnih sred- 
stev sklada skupne porabe. 

Skratka, na osnovi kriterijev in meril se določijo pravice in obveznosti 
organizacij združenega dela pri gospodarjenju s tako združenimi sredstvi in 
zagotovi oziroma prepove njihova uporaba v nasprotju z nameni, za ikatera so 
bila združena. Iz navedenega izhaja, da gre v primeru združevanja sredstev 
za vzajemnost v stanovanjskem gospodarstvu za uresničevanje določb 25. člena 
ustave SR Slovenije in 159. člena zakona o združenem delu. V skladu s temi 
določbami združena sredstva za vzajemnost ne morejo in ne smejo predstavljati 
pri graditvi stanovanj nekega odtujenega sklada, s katerim se upravlja mimo 
delavcev v združenem delu, temveč s sredstvi gospodarijo tisti, ki jih zdru- 
žujejo in so samoupravno organizirani v stanovanjski skupnosti. 

Predlagatelj meni, da je potrebno v skladu z navedeno določbo zakona o 
združenem delu pri pripravi predloga zakona o stanovanjskem gospodarstvu 
upoštevati nujnost, da se zagotovi varnost vsem tistim, ki v skladu z družbenim 
dogovorom in samoupravnim sporazumom o temeljih plana varčujejo za stano- 
vanjsko graditev oziroma razrešitev svojega stanovanjskega vprašanja in da 
se dosežejo cilji, postavljeni v družbenem planu republike, na katere ima 
gradnja stanovanj izredno velik vpliv. Z zakonom je potrebno določiti možnost 
intervencije družbenopolitične skupnosti v primerih, ko bi bili ogroženi interesi 
skladnega razvoja družbenopolitične skupnosti. 

Predlagatelj meni, da bi v skladu s 25. in 89. členom ustave in 159. členom 
zakona o združenem delu določili načela za združevanje sredstev za vzajemno 
gradnjo stanovanj, trajanje obveznosti po posebni odločitvi družbenopolitične 
skupnosti, obvezno namensko porabo, način upravljanja in pravice tistih, ki 
združujejo sredstva na osnovi take odločitve do deleža iz združenih sredstev. 

Združena sredstva za vzajemno gradnjo stanovanj bodo delavci v temeljni 
organizaciji združenega dela uporabljali za gradnjo, kreditiranje, nakup in 
prenovo stanovanj v družbeni lastnini ter za kreditiranje nakupa ali graditve 
stanovanj in stanovanjskih hiš v lasti občanov. Sredstva za vzajemno gradnjo 
stanovanj so vračljiva in se vračajo tistim, ki so jih združili v skladu z merili 
in kriteriji, ki se določijo s samoupravnim sporazumom o temeljih plana stano- 
vanjske skupnosti. Sredstva za vzajemno gradnjo stanovanj naj bi ostajala 
na računih organizacij združenega dela, ki združujejo ta sredstva vse dotlej, 
dokler ne nastanejo objektivne in utemeljene potrebe za njihovo angažiranje 
v skladu z dinamiko njihove porabe oziroma v skladu z letnimi planskimi akti 
stanovanjske skupnosti. 

Dosedanja razprava o osnutku zakona o stanovanjskem gospodarstvu je 
pokazala, da je potrebno posebno skrb nameniti tudi solidarnosti in še posebej 
združevanju sredstev za graditev stanovanj za solidarnostne upravičence. Upo- 
števaje pripombe in usmeritve iz dosedanje razprave, naj bi z zakonom zavezali 
temeljne organizacije združenega dela in druge zavezance, da bi iz dohodka 
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izločali sredstva in jih na osnovi samoupravnih sporazumov o temelju plana 
združevali v stanovanjski skupnosti za vse namene, ki so že sedaj našteti v 32. 
členu osnutka zakona o stanovanjskem gospodarstvu, brez variante ter za 
gradnjo stanovanj za delavce in njihove družine in občane z nižjimi dohodki. 

Do leta 1985 bi združena sredstva solidarnosti uporabljali tudi za krediti- 
ranje graditve in prenove stanovanj za kmete-borce NOV, kakor tudi za grad- 
njo domov za učence in študente. 

V javni razpravi so bila izražena mnenja, da bi morali med upravičence 
do solidarnostnih stanovanj vključiti tudi mlade družine. Predlagatelj meni, da 
tega ni mogoče sprejeti, ker se stanovanjska vprašanja mladih družin v pri- 
merih, ko izpolnjujejo pogoje za pridobitev solidarnostnega stanovanja, rešujejo 
enako' kot pri vseh drugih upravičencih, prav tako pa mora to postati skrb 
slehernega mladega delavca in njegove temeljne organizacije združenega dela. 

Predlagatelj tudi ni mogel upoštevati predloga, da bi iz sredstev solidar- 
nosti financirali izgradnjo samskih domov za delavce. Gradnja domov za samske 
delavce je sestavni del razreševanja stanovanjskih vprašanj vsake temeljne 
organizacije združenega dela posebej, te potrebe je dolžna planirati in zanje 
zagotavljati sredstva iz sklada skupne porabe oziroma iz čistega dohodka v 
primerih, ko gre za vlaganje v razširitev materialne osnove združenega dela in 
za zaposlovanje novih delavcev. Domov za samske delavce tudi v bodoče ne 
moremo šteti za stanovanja, ker imajo specifični značaj, iz česar izhaja, da 
gradnja in vzdrževanje teh bivalnih prostorov ni del stanovanjskega gospodar- 
stva. Torej tudi sredstva v te namene ni možno zagotavljati iz sredstev za 
solidarnost, zlasti ne iz dohodka. To pa ne pomeni, da se v okviru stanovanjske 
skupnosti oziroma njene enote ne bi mogli dogovarjati za sporazumno raz- 
reševanje stanovanjskih vprašanj samskih delavcev na podlagi vzajemnega 
združevanja sredstev iz sklada isfkupne porabe zainteresiranih organizacij 
združenega dela in lastnih sredstev samih delavcev. Dosedanja praksa pa je 
pokazala, da je taka pot možna in učinkovita. 

V razpravi je bilo postavljeno vprašanje domicilnega principa združevanja 
sredstev za potrebe solidarnosti na področju stanovanjskega gospodarstva. Iz- 
vršni svet meni, da naj se sredstva za solidarnost združujejo po sedežu organi- 
zacije združenega dela oziroma po sedežu drugih zavezancev za združevanje 
teh sredstev. Ponovno pa bo proučil tudi predlog Odbora za stanovanj sko-ko- 
munalna vprašanja in varstvo okolja Zbora združenega dela in Zbora občin, 
da se z zakonom predvidi možnost obveznega dogovarjanja med občinskimi 
stanovanjskimi skupnostmi o zagotavljanju solidarnosti med skupnostmi, pred- 
vsem na območjih z veliko dnevno migracijo delavcev. Taka obveznost naj bi 
se uresničevala na podlagi določb samoupravnih sporazumov o temeljih plana 
stanovanjskih skupnosti. 

Tehtne pripombe so bile izrečene v javni razpravi tudi v zvezi s samo- 
upravno organiziranostjo na področju stanovanjskega gospodarstva. V sta- 
liščih Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanja prostora in v sta- 
liščih Izvršnega sveta so dana zagotovila za ustrezno vgraditev predlogov in 
pripomb v predlog zakona, tako glede nivojev odločanja oziroma različnih oblik 
samoupravne organiziranosti pri graditvi kot pri gospodarjenju s stanovanj- 
skimi hišami v družbeni lastnini. 

Pri tem velja poudariti, da bo moral zakon dosledneje in bolj obvezujoče 
postaviti obveznost, da so za gospodarjenje s stanovanjskimi hišami odgovorni 
stanovalci te stanovanjske hiše v skladu z določbami iz zakona in na podlagi 
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samoupravnega sporazuma o temeljih plana in srednjeročnega plana gospo- 
darjenja hiše. Ta dva planska akta sta obvezna in jih sprejemajo delavci v 
skupnosti stanovalcev. Z zakonom naj bi tudi določili, da izvajanje nalog zbora 
stanovalcev in hišnega sveta kontrolira samoupravni organ kontrole skupnosti 
stanovalcev in stanovanjske skupnosti. 

Več predlogov in pripomb se nanaša na vprašanja ureditve zadev v zvezi 
z družbeno usmerjeno stanovanjsko gradnjo in investitorstvom v stanovanjski 
gradnji. Predlagatelj meni, da iz sistemskih razlogov ne Ikaže v tem zakonu 
podrobneje urejati zadeve v zvezi z družbeno usmerjeno stanovanjsko gradnjo 
in investitorstvom, ker so to pretežno zadeve, ki so rešene v drugih zakonih 
predvsem v zakonu o ureditvi objektov. Opredeliti pa je potrebno, da je inve- 
stitor družbene stanovanjske gradnje lahko samoupravna stanovanjska skup- 
nost, njena enota-stanovanjska zadruga, organizacija združenega dela in po- 
slovna skupnost. V primeru, da je investitor stanovanjska skupnost, opravlja 
zanjo investitorska dela ustrezna organizacija združenega dela. Le v izjemnih 
utemeljenih primerih lahko opravlja investitorska dela za stanovanjsko skup- 
nost tudi njena delovna skupnost. Pomembno pa je, da organizacija združenega 
dela, ki prevzame investitorsko delo od stanovanjske skupnosti, ne more biti 
hkrati tudi izvajalec na stanovanjskih objektih v okviru družbeno usmerjene 
stanovanjske gradnje. 

Posebej je predlagatelj opredelil vlogo bank pri uveljavljanju družbeno 
ekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu. Pri tem je potrebno po- 
udariti dvojno vlogo bank, in sicer kol; izvajalca del in opravil v zvezi z dejav- 
nostjo gospodarske skupnosti in kot udeleženca v planskem procesu sprejemanja 
samoupravnih sporazumov o temeljih plana stanovanjskih skupnosti in v nji- 
hovem izvajanju. To pomeni, da bodo temeljne stanovanjske banke oziroma 
posebne samostojne poslovne enote po eni strani opravljale finančne in druge 
posle za stanovanjsko skupnost oziroma njene enote po načelih svobodne me- 
njave dela oziroma na podlagi pogodb o medsebojnem sodelovanju. Temeljna 
stanovanjska komunalna banka ali samostojna poslovna enota oziroma zbor 
združevalcev sredstev teh bank in stanovanjska skupnost pa lahko na podlagi 
zveznega zakona o temeljih bančnega sistema skleneta samoupravni sporazum 
o združevanju sredstev za določen namen. V tem primeru je temeljna stano- 
vanj sko-komunalna banka oziroma njena poslovna enota udeleženec samo- 
upravnega sporazuma o temeljih plana stanovanjske skupnosti in s tem kot 
udeleženec v procesu planiranja prevzame vse pravice in odgovornosti v zvezi 
s financiranjem in kreditiranjem družbeno usmerjene stanovanjske graditve v 
občini. 

Tovarišice in tovariši! V tem uvodu sem želela opozoriti in poudariti neka- 
tera temeljna vprašanja in probleme, ki so bili izpostavljeni ob obravnavi 
osnutka zakona o stanovanjskem gospodarstvu. Razprave v delovnih telesih 
Skupščine SR Slovenije in v organih nekaterih samoupravnih interesnih skup- 
nosti na nivoju republike so potrdile stališča predlagatelja do temeljnih vpra- 
šanj oblikovanja zakona o stanovanjskem gospodarstvu. Pričakujemo, da bo 
današnja razprava stališča predlagatelja podprla oziroma jih po potrebi tudi 
dopolnila, tako da bo dana osnova za pripravo predloga zakona o stanovanjskem 
gospodarstvu. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želita poročevalca odbora in 
komisije poročili ustno dopolniti? (Ne želita.) 
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Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Besedo ima tovariš Pavel Sev- 
šek, delegat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 28. okoliš, Trbovlje. 

Pavel Sevšeik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Tovarišica Vičarjeva je na pripombe naše skupine delegatov že v celoti odgo- 
vorila. Ker niso obsežne, bi jih prebral. 

1. Glede na potrebe po izgradnji dijaških domov v Sloveniji v obdobju 
1981—1985 predlagamo, da se določila osnutka spremenijo tako, da se dosedanji 
način zbiranja solidarnostnih sredstev za izgradnjo dijaških domov podaljša 
tudi v naslednje srednjeročno obdobje. 

2. Razprava v delegacijah za zbore Skupščine SR Slovenije je pokazala, da 
bo še pred pripravo predloga zakona o stanovanjskem gospodarstvu nujno ugo- 
toviti, kakšne so možnosti, da v naslednjem obdobju stanovanjska gradnja za- 
radi novih predpisov ne bo zmanjšana. 

3. V organizacijah združenega dela primarne proizvodnje so jasno izka- 
zane potrebe po izgradnji samskih domov, ker je v tem obdobju proizvodnja 
še nujno vezana na delavce izven revirjev. Zato predlagamo, da bi tudi samske 
domove gradili iz sredstev solidarnosti. 

4. Delegacija meni, da je potrebno nekoliko razširiti krog tistih, ki so upra- 
vičeni do solidarnostnega stanovanja. Tako naj bi med upravičence uvrstili 
tudi občane z nižjimi osebnimi dohodki. 

5. Predlagamo dopolnitev osnutka zakona v tem smislu, da se sredstva 
zbirajo po domicilnem načelu. Ta predlog utemeljujemo s tem, da bi bilo pri 
zbiranju solidarnostnih sredstev po sedežu temeljne organizacije združenega 
dela v nekaterih občinah do 30% manj zbranih sredstev. Solidarnostno bo 
potrebno reševati tudi potrebe delavcev, ki združujejo delo izven občine, sred- 
stva pa bi združevali le delavci zaposleni v občini. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo besedo? (Da.) Besedo ima 
tovariš Franc Sikošek, delegat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 
30. okoliš, Kamnik. 

Franc Sikošek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupini delegatov za Zbor združenega dela s področja gospodarstva in za Zbor 
občin sta na skupni seji dne 26. 9. 1980 obravnavali osnutek zakona o stano- 
vanjskem gospodarstvu. Skupini načelno podpirata sprejem osnutka zakona, 
vendar predlagata, da je potrebno čimprej sprejeti še ostale sistemske zakone s 
področja stanovanjskega in komunalnega gospodarstva, ki se nanašajo nepo- 
sredno ali posredno na stanovanjsko gospodarstvo. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Srečko 
Šajn, delegat Zbora združenega dela, področje gospodarstva 24. okoliš, Postojna. 

Srečko Sajn: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Na 
podlagi stališč in široke javne razprave, ki je potekala v vseh temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela in v hišnih svetih v občini Postojna o samoupravnem 
sporazumu o oblikovanju in postopnem prehodu na ekonomske stanarine v 
občini Postojna ter o osnutku zakona o stanovanjskem gospodarstvu, so de- 
legati vseh treh zborov Skupščine občine Postojna na zasedanju dne 24. sep- 
tembra 1980, na pobudo Predsedstva Občinske konference Socialistične zveze 
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delovnega ljudstva Postojna obravnavali stališča Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije do nekaterih odprtih vprašanj in pripomb k osnutku zakona o sta- 
novanjskem gospodarstvu ter jih načeloma podprli. Soglasno pa so delegati 
sprejeli še nekatere pripombe k predloženim stališčem predlagatelja zakona, 
katere pa naj predlagatelj prouči, oblikuje svoje mnenje in poroča delegatom v 
stanovanjski skupščini. 

Pripombe delegatov iz Postojne se nanašajo na: 
1. Obvezno plačilo lastne udeležbe za pridobitev družbenih stanovanj, ka- 

terega uvedbo naj predlagatelj zakona ponovno prouči. Lastna udeležba, ki je 
v osnutku zakona o stanovanjskem gospodarstvu predvidena kot obvezno pla- 
čilo za pridobitev družbeno najemnih stanovanj, je v današnjih razmerah vse 
bolj vprašljiva. V času sprejetja političnih izhodišč o tem pa do danes, pred- 
vsem pa v zadnjih mesecih, se je gospodarska situacija toliko spremenila, da 
je vprašanje, ali bomo z uvedbo lastne udeležbe dosegli intencijo zakonodajalca 
oziroma predlagatelja, da bi z lastno udeležbo delavci zbrali dodatna sredstva 
za stanovanjsko zidavo. Dejstvo je namreč, da tako osebni kot družbeni stan- 
dard delavcev in delovnih ljudi pada in da bo moral še padati, če želimo do- 
seči zastavljene cilje stabilizacijskih prizadevanj. Bojimo se, da bo učinek 
uvedbe lastne udeležbe ravno nasproten, saj obstaja bojazen, da bo delavec še 
težje prišel do stanovanja, da se bodo povečale socialne razlike ter da bo ogro- 
žena planirana stanovanjska graditev. 

Kot primer reakcije na predvideno uvedbo lastne udeležbe naj navedemo, 
da je v mnogih temeljnih organizacijah združenega dela v času priprav novih 
srednjeročnih planov čutiti izreden pritisk na prerazporeditev stanovanjskih 
sredstev za zasebno individualno stanovanjsko zidavo na račun družbene, kar 
je mogoče utemeljiti s tem, da daje delavcu znesek, ki bi ga moral plačati kot 
lastno udeležbo za pridobitev družbenega stanovanja, že dokaj solidno osnovo 
za pričetek zasebne gradnje. 

2. Solastninski delež na družbenem stanovanju, katerega sedaj predlaga- 
telj umika iz besedila osnutka zakona o stanovanjskem gospodarstvu. Menimo, 
da je v tesni povezavi in kot logična posledica navedenega pod 1. točko institut 
solastninskega deleža oziroma solastnine na družbenem stanovanju, zato bi mo- 
rali ta institut obvezno obdržati v zakonu. Razvijati bi ga bilo potrebno naprej 
v tej smeri, da bi lastno udeležbo lahko smatrali za solastninski delež. Delavec, 
nosilec stanovanjske pravice, pa bi na to moral v nekem določenem časovnem 
obdobju obvezno v celoti pridobiti lastnino nad takim stanovanjem. Menimo, 
da bi tak način dal boljše in večje finančne rezultate, saj bi ga lahko aplicirali 
tudi na že vsa vseljena stanovanja, obenem pa nam ne bi povzročal novih so- 
cialnih vprašanj. Solastninski delež ne bi smel biti obvezen, temveč bi morali 
delavca-pričakovalca stanovanja, z instrumenti davčne politike in drugimi si- 
stemskimi ukrepi, bolj kot danes pritegniti in pripraviti do tega, da bi vlagal 
lastna sredstva za ureditev svojega stanovanjskega vprašanja. 

3. Vprašanje amortizacije stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni last- 
nini. Menimo, da bi s sredstvi amortizacije stanovanj morali gospodariti ne- 
posredno pridobitelji oziroma kupci stanovanj, ki so nosilci pravice uporabe 
nad stanovanji v družbeni lastnini, to so temeljne in druge organizacije zdru- 
ženega dela. Amortizacija bi se morala s tem tudi obvezno odvajati in z njo 
bi lahko pridobivali nova stanovanja. Seveda bi morali takoj, torej že v letu 
1980, izenačiti stopnjo amortizacije stanovanj s stopnjo amortizacije ostalih 
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osnovnih sredstev. Le tak sistem bi namreč dal pridobiteljem oziroma kupcem 
stanovanj interes za gospodarnejše ravnanje s svojimi že pridobljenimi stano- 
vanji ter možnost, da bi sami prek amortizacije skrbeli za enostavno in morda 
delno tudi za razširjeno reprodukcijo stanovanj. 

Predsednik Emil Tomaž i č: Hvala lepa! Prejeli smo tudi pismeni 
prispevek delegata iz 5. okoliša, Žalec. Zeli še kdo razpravljati? (Da.) Besedo 
ima tovariš Franc Mali, delegat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 
32. okoliš, Litija-Grosuplje. Prosim! 

Franc Mali: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije in skupina delegatov za 
Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 32. okoliš, je na svoji seji dne 
26. 9. 1980 razpravljala o osnutku zakona o stanovanjskem gospodarstvu in v 
razpravi ugotovila, da so bile nekatere pripombe in predlogi k prvotnemu 
osnutku zakona upoštevani, nekateri pa so bili zavrnjeni oziroma niso upo- 
števani v predlogu osnutka, ki je danes v obravnavi. 

Izhajajoč iz stališč javne razprave, ki je bila organizirana v vseh krajevnih 
skupnostih, samoupravnih interesnih skupnostih in v temeljnih organizacijah 
združenega dela, delegati menimo, da so področja vzajemnosti, investitorstva in 
solidarnosti v stališčih Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije dobro oprede- 
ljena. V razpravi pa' je bilo še vedno prisotno stališče, da je potrebno v pred- 
logu zakona upoštevati združevanje sredstev solidarnosti po domicilnem prin- 
cipu. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
(Nihče.) Zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o stanovanjskem gospodarstvu se sprejme skupaj s sta- 
lišči Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in s stališči Republiškega komi- 
teja za varstvo okolja in urejanje prostora do odprtih vprašanj in pripomb k 
osnutku zakona. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pripravi 
predloga zakona naj upošteva pripombe in stališča delovnih teles Skupščine in 
zbora ter pripombe dane v razpravi na seji zbora. 

Zeli kdo razpravljati o tako oblikovanem predlogu sklepa? (Nihče.) Ce ne, 
prosim, da o predlogu Sklepa glasujemo! Kdor je za, naj prosim glasuje! (138 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o sprejemanju začasnih ukrepov družbenega varstva samoupravnih pravic in 
družbene lastnine, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Z dopisom z dne 24. 9. 1980 ste prejeli informacijo o dosedanjih izkušnjah 
pri uvajanju in pri uporabi začasnih ukrepov družbenega varstva samouprav- 
nih pravic in družbene lastnine, ki jo je pripravil Republiški komite za delo. 
Na klop ste prejeli tudi predlog stališč Družbenopolitičnega zbora, ki osnutek 
zakona obravnava na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 
Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Edo Gaspari, 
namestnik predsednika Republiškega komiteja za delo. Prosim! 
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Edo Gaspari: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Predloženi osnutek je izdelan na podlagi pripomb, stališč in predlogov, ki so 
jih sprejeli vsi trije zbori Skupščine SR Slovenije na svojih sejah dne 28. maja 
letos ob obravnavi predloga za izdajo tega zakona. 

V osnutku zakona je v prvem členu deloma razširjen obseg razlogov, ki 
utemeljujejo izrekanje začasnih ukrepov, pri čei^ner velja omeniti, da je sedaj 
predvidena možnost začasne omejitve izplačevanja sredstev za osebne dohodke 
in skupno porabo največ do višine, ki jo določi skupščina, hkrati z izrečenim 
začasnim ukrepom. V bistvu gre za zakon, ki naj uveljavi pravila o tem, kdaj in 
kako uporabiti izjemno ukrepanje z začasnimi ukrepi družbenega varstva. Teh 
pravil doslej ni bilo. Zakon o združenem delu v drugem odstavku 35. člena iz- 
recno omenja, da lahko skupščina družbenopolitične skupnosti v okviru svojih 
pravic in dolžnosti ter pod pogoji in v postopku, ki jih določa zakon, sprejme 
začasne ukrepe družbenega varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine. 
Z zakonom urejen postopek je torej pogoj za zakonito uporabo tega varstva. 

Predloženi osnutek zakona naj bi torej z določitvijo temeljnih načel in pra- 
vil postopka bistveno izpopolnil sistem družbenega varstva samoupravnih pra- 
vic in družbene lastnine ter s tem prispeval k smotrni in učinkoviti ter zakoniti 
uporabi sistema tega specifičnega varstva. 2e sama zalkonska definicija tega 
varstva namreč kaže, da brez predhodno objektivno ugotovljenih, z zaikonom 
predvidenih razlogov, ni mogoče izreči ukrepov tega varstva oziroma bi bila 
takšna uporaba nezakonita. Zato osnutek zakona, v skladu s pripombami in sta- 
lišči sprejetimi na zborih 28. maja tl980, posveča posebno pozornost načelom 
in osnovam samega postopka, še zlasti ker iz analize dosedanje uporabe teh 
začasnih ukrepov izhaja, da je poglavitni razlog za marsikatero nepravilnost 
in težavo, ki se je doslej pokazala v praksi, v tem da postopek doslej ni bil 
urejen. To potrjujejo tudi pripombe in predlogi, ki so bili posredovani in spre- 
jeti na že omenjenih sejah zborov. 

Osnutek terja, da se v predhodnem postopku ugotovijo in ocenijo vsi raz- 
logi in vse okoliščine, ki dokazujejo utemeljenost oziroma ustreznost predvide- 
nih začasnih ukrepov, njihovo primernost in pričakovano učinkovitost glede 
na dejanske razmere in funkcijo sistema tega varstva. Osnutek dosledno vztraja 
na načelu materialne resnice, kakor tudi na načelu enakopravnosti vseh ude- 
ležencev v vseh fazah postopka, ko mora skupščina v razpravi ob sodelovanju 
vseh prizadetih ugotoviti, ali predlog vsebuje za sprejem začasnih ukrepov vse 
potrebne okoliščine in elemente, ki so potrebni za utemeljen in zakonit izrek 
začasnih ukrepov. 

Po predloženem osnutku zakona bi bil nesprejemljiv formalistično priprav- 
ljen predlog brez omenjenih elementov. Osnutek torej terja, da mora predla- 
gatelj začasnih ukrepov predložiti Skupščini skrbno izdelan predlog z vsemi 
podatki, iz katerih je mogoče spoznati in oceniti dejansko stanje tako, da je 
predlog primeren za postopek, obravnavo in odločanje v skupščini. 

V osnutku je razširjena in okrepljena vloga izvršnih svetov in organov 
družbenega nadzorstva v skladu s predlogi. S tem je po eni strani dana večja 
možnost za pravočasno in temeljito pripravljeno uporabo tega varstva, katerega 
poglavitni namen je sanacija samoupravnih družbenoekonomskih odnosov za 
krepitev temeljev družbenoekonomskih odnosov ob upoštevanju družbenoeko- 
nomske funkcije družbene lastnine. 

Hkrati pa poudarjamo načelo zakonitosti uporabe tega varstva. Iz teh raz- 
logov v osnutku ni mogoče in tudi ni dopustno uveljaviti predlogov, da bi se 
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ti ukrepi uporabljali za reševanje kadrovskih problemov, za izvajanje statusnih 
sprememb, za saniranje izgub in podobno. Take tendence kažejo, da ponekod 
identificirajo ukrepe družbenega varstva z nadzorstvom dela organizacij zdru- 
ženega dela v smislu določb zakona o združenem delu. 

V osnutku je razširjena in okrepljena vloga izvršnih svetov in organov 
pooblastil za izrekanje začasnih ukrepov družbenega varstva Skupščino mesta 
Ljubljane in Skupščino obalne skupnosti Koper. V določbi 94. člena ustave SR 
Slovenije je namreč izrecno določeno, da v teh posebnih skupnostih delovni 
ljudje in občani uresničujejo določene skupne interese ter izvršujejo pravice in 
dolžnosti, ki jih tem skupnostim poverijo občine. V istem členu je določeno, 
da skupščine občin s statutom določijo pravice in dolžnosti takšne posebne druž- 
benopolitične skupnosti. 

Predlagam, da zbor sprejme predloženi osnutek zakona in zaveže predla- 
gatelja, da pri pripravi predloga zakona prouči vprašanja in stališča, ki 
so jih posredovala delovna telesa zbora ob obravnavi osnutka zakona, kakor 
tudi pripombe, ki so bile posredovane v današnji razpravi. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Želijo poročevalci odbora in 
komisij poročilo ustno dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Prijavljenih razpravljalcev ni. Zeli kdo besedo? (Da.) 
Besedo ima tovariš Emil Tomašič, delegat Zbora združenega dela, področje 
gospodarstva, 17. okoliš, Ptuj. 

Emil Tomašič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 17. okoliš, 
Ptuj je na svoji seji razpravljala o osnutku zakona o sprejemanju začasnih 
ukrepov družbenega varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine ter 
pri tem upoštevala stališča, ki jih je k besedilu tega zakona pripravil Izvršni 
svet Skupščine občine Ptuj. Skupina delegatov podpira stališča Zakonodajno- 
pravne komisije, ki predlaga dopolnitev prvega člena, hkrati pa predlaga, da je 
potrebno za tretjo alineo dodati novo alineo, ki naj se glasi: »Ce organizacija 
združenega dela ne izpolnjuje obveznosti, ki so dogovorjene z dogovorom o te- 
meljih družbenega plana družbenopolitične skupnosti ali s samoupravnim spo- 
razumom o temeljih plana samoupravnih interesnih skupnosti ter zaradi tega 
nastopijo bistvene motnje pri realizaciji ciljev in nalog, izhajajočih iz teh do- 
kumentov.-« 

Glede objave o uvedbi začasnih ukrepov družbenega varstva ter prene- 
hanju teh ukrepov, pa skupina meni, da jih ne kaže objavljati v Uradnem 
listu SR Slovenije in sredstvih javnega obveščanja, kajti postopek bi bil s tem 
predolg. Zlasti velja to za prenehanje teh ukrepov, za kar bi po naši oceni za- 
doščal sklep izvršnega sveta posamezne občine, ki bi ga objavili v lokalnem 
uradnem glasilu. S tem bi dosegli hitrejše prenehanje posledic ukrepa omejit- 
ve izplačevanja osebnih dohodkov, ko so vzroki za sprejeti ukrep varstva od- 
stranjeni. Ocenjujemo tudi, da bi razmeroma zahteven postopek v zvezi s spre- 
jemom in objavljanjem ukrepov družbenega varstva lahko zaviral uvedbo ta- 
kih ukrepov v nekaterih občinah, zato predlagamo, da se sklep o uvedbi začas- 
nih ukrepov družbenega varstva in o njihovem prenehanju objavi v uradnem 
glasilu posamezne družbenopolitične skupnosti ali samoupravne interesne skup- 
nosti. Hvala lepa. 



32 Zbor združenega dela 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati? 
(Nihče.) Naj vas obvestim, da smo k tej točki dnevnega reda prejeli pismeni 
prispevek skupine delegatov 5. okoliša iz Žalca. Ker delegat ne želi razprav- 
ljati, gre pa za konkretne formulacije k posameznim členom, bomo prispevek 
posredovali Izvršnemu svetu. Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) 

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

1. Osnutek zakona o sprejemanju začasnih ukrepov družbenega varstva 
samoupravnih pravic in družbene lastnine se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pri- 
pravi predloga zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije upošteva sta- 
lišča Družbenopolitičnega zbora, pripombe in stališča dana v poročilih delovnih 
teles zbora in Skupščine ter predloge dane v razpravi na seji zbora. 

Zeli kdo razpravljati o tako oblikovanem predlogu sklepa? (Ne.) Če ne 
želi nihče razpravljati, prosim da o njem glasujemo. Kdor je za predlagani 
sklep, naj prosim glasuje! (130 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. Ugotavljam 
tudi, da je osnutek zakona o sprejemanju začasnih ukrepov družbenega var- 
stva samoupravnih pravic in družbene lastnine v Zboru združenega dela spre- 
jet v skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora. 

Odrejam 30 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.05 in se je nadaljevala ob 11.48.) 

Predsednik Emil Tomažič: Nadaljujemo z delom zbora. 

Vračamo se na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in- 
formacije o uresničevanju družbene preobrazbe pravosodja. 

Prosim predstavnika skupine, da poroča zboru. 

Karlo Marsel: Tovarišice in tovariši delegati! Delovna skupina se 
je sestala in ugotovila, da v Zboru združenega dela, kakor tudi v Zboru občin 
ni bilo pripomb k predlaganemu besedilu stališč in sklepov. Pripomba, ki je 
bila izrečena v Družbenopolitičnem zboru, pa v formalnem kakor tudi v vse- 
binskem smislu ne posega v predlagano besedilo, zaradi tega je delovna sku- 
pina ni sprejela. Delovna skupina predlaga zboru, da sprejme stališča in skle- 
pe v predloženem besedilu. Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli kdo o poročilu razpravljati? (Ne 
želi.) 

Prehajamo na glasovanje. Glasovali bomo torej o besedilu, ki ga imamo 
pred seboj, z naslovom »Stališča in sklepi za nadaljnje uresničevanje družbe- 
ne preobrazbe pravosodnega sistema v SR Sloveniji«. Kdor je za predlog sta- 
lišč in sklepov, naj prosim glasuje! (114 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog stališč in sklepov sprejet z večino glasov. 
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Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o kompenzacijah, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Borut 
Šnuderl, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za tržišče 
in splošne gospodarske zadeve. 

Borut Šnuderl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi sprejetih izhodišč iz pred- 
loga za izdajo zakona o kompenzacijah in na podlagi mnenj, predlogov in pri- 
pomb skupščinskih teles pripravil osnutek zakona. Z zakonom bo zagotovlje- 
no uresničevanje ustavnih načel in določb o enakopravnosti organizacij zdru- 
ženega dela pri pridobivanju dohodka in razpolaganju z rezultati dela. 107. 
člen ustave SR Slovenije določa, da kadar organ družbenopolitične skupnosti z 
akti, s katerimi se določa ali izvaja skupna ekonomska politika, določi pogoje 
poslovanja, ki trajneje in v večjem obsegu zmanjšujejo dohodek organizacij 
združenega dela in onemogočajo normalno reprodukcijo, je hkrati dolžan do- 
ločiti in zagotoviti ustrezno nadomestilo. 

V zakonu bo potrebno poleg pooblastil v postopku zagotavljanja kompen- 
zacij, glede na navedene ustavne določbe, urediti tudi dve temeljni vprašanji, 
in sicer opredeliti akte, s katerimi se določa in izvaja skupna ekonomska poli- 
tika v republiki in opredeliti pogoje poslovanja, ki trajneje in v večjem obse- 
gu zmanjšujejo dohodek organizacijam združenega dela in jim onemogočajo 
normalno reprodukcijo. 

Po mnenju predlagatelja je potrebno za akte, s katerimi se v republiki 
določa in izvaja skupna ekonomska politika, šteti planske akte republike ter 
predpise in ukrepe na področju ekonomskih odnosov za uresničevanje skupne 
ekonomske politike v republiki. Za pogoje poslovanja, ki trajneje in v večjem 
obsegu zmanjšujejo dohodek organizacijam združenega dela, pa se štejejo po- 
goji, s katerimi se vzpostavljajo odnosi v pridobivanju in razporejanju dohod- 
ka vseh organizacij združenega dela v posameznih gospodarskih panogah, ki 
onemogočajo, da se uresničijo skupni interesi in cilji, določeni s planskimi akti 
republike. Po mnenju predlagatelja se morajo torej tako opredeljeni pogoji 
nanašati na celotno panogo in ne na posamezno organizacijo. Če bi namreč 
osnovo za ocenjevanje ravni kompenzacije predstavljal dohodek posamezne or- 
ganizacije, pri čemer pa bi bilo nemogoče ločiti določene pogoje pridobivanja 
dohodka od učinkov notranjih faktorjev, bi bilo prizadeto načelo delitve po 
delu, torej načelo, da se različno delo tudi različno vrednoti. Sistem kompen- 
zacij mora upoštevati takšne razlike v ekonomskem položaju, saj bi v nasprot- 
nem primeru destimulativno deloval na povečanje produktivnosti, rentabilno- 
sti in ekonomičnosti dela. 

Zmanjševanje dohodka organizacij združenega dela in onemogočanje nji- 
hove normalne reprodukcije z akti o določanju in izvajanju skupne ekonom- 
ske politike pomeni, da je prizadeta enakopravnost organizacij pri pridobiva- 
nju dohodka in razpolaganju z rezultati dela. V procesu reprodukcije in pri- 
dobivanju dohodka organizacije združenega dela enakopravno nastopajo na 
enotnem jugoslovanskem trgu, kjer na podlagi delovanja tržnih zakonitosti 
in družbenega usmerjanja in usklajevanja njihovega razvoja in razmer na 
trgu realizirajo svoje proizvode in storitve. Pri tem pa organizacije zaradi raz- 
lik v stopnji opremljenosti dela, ravni organiziranosti, kvalifikacijski struktu- 
ri in v naravnih tržnih in drugih pogojih dosegajo različne rezultate na enot- 
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nem jugoslovanskem trgu, ki pa so velikokrat odločilni tudi pri določanju 
razvojne politike. 

Zato različen položaj organizacij združenega dela pri sprejemanju razvoj- 
ne politike ne more biti podlaga za uporabo kompenzacij, kar pomeni, da deli 
združenega dela, ki ne uživajo ugodnejših pogojev pri opravljanju svoje de- 
javnosti, ne morejo na tej podlagi pridobiti pravice do kompenzacije. Z razvoj- 
nimi plani in instrumenti gospodarjenja se namreč nujno daje določenim pa- 
nogam in dejavnostim prednost glede na druga področja gospodarstva, saj 
je v celoti gledano cilj in interes združenega dela odpravljanje strukturnih in 
panožnih disproporcev v razvoju gospodarstva, kar pa je mogoče doseči le z 
ustrezno razvojno politiko. Pridobitev pravice do kompenzacije na tej podlagi 
bi zato predstavljalo realizacijo delovanja pozitivnih učinkov razvojne politike. 

Kompenzacijo v republiki bo organizacijam združenega dela s področja 
posameznih gospodarskih panog zagotovila Skupščina SR Slovenije, kadar bo 
ob sprejemanju aktov, s katerimi se določa ali izvaja skupna ekonomska poli- 
tika, ugotovila, da bodo nastopili z zakonom določeni pogoji poslovanja. Hkrati 
z ugotovitvijo, da so ti pogoji nastopili, pa bo skupščina določila tudi oblike 
kompenzacij in vir sredstev za njihovo zagotovitev ter obseg in čas za katerega 
se zagotovijo kompenzacije. Pri tem bo potrebno kompenzacije zagotoviti le 
za čas, dokler se ne dosežejo cilji in naloge skupne ekonomske politike, za 
uresničitev katerih se zagotavljajo kompenzacije oziroma dokler ne nastanejo 
pogoji ob katerih je te cilje in naloge mogoče uresničiti tudi brez kompenza- 
cije, pri tem pa čas za zagotavljanje kompenzacij ne sme biti daljši od časa, 
za katerega je določena skupna ekonomska politika v republiki. 

Glede tako zasnovanih rešitev v zakonskem osnutku, so se pristojni odbori 
Zbora združenega dela in tudi Zbora občin kakor tudi Zakonodaj no-pravna 
komisija že izrekli in jih v pretežni meri podpirajo. Izrekli so tudi nekaj kri- 
tičnih pripomb glede opredelitve pogojev poslovanja, ki trajneje in v večji 
meri zmanjšujejo dohodek in onemogočajo normalno reprodukcijo, podali pa 
so tudi nekaj predlogov, ki naj bi služili pri izdelavi predloga zakona. Izvršni 
svet bo dane pripombe glede odprtih vprašanj smiselno upošteval pri obliko- 
vanju predloga zakona in zato predlagam, da zbor osnutek zakona sprejme. 
Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želijo poročevalci odborov in 
komisije poročilo ustno dopolniti? (Da.) Besedo ima tovariš Tone Kugonič, po- 
ročevalec Zakonodajno-pravne komisije. 

Tone Kugonič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Glede na dana stališča predstavnika predlagatelja mi dovolite, da obrazložim 
usmeritev, ki jo je sprejela Zakonodajno-pravna komisija ob obravnavi osnut- 
ka tega zakona. 

Zakonodajno-pravna komisija je podprla sprejeto in nesporno izhodišče, 
da se pogoji poslovanja določajo predvsem s planskimi akti bodisi s tistimi, ki 
opredeljujejo skupno ekonomsko politiko bodisi s tistimi, ki to politiko izva- 
jajo. Zaradi pomembnosti ureditve tega področja in zaradi sistemskega zna- 
čaja tega zakona, ki naj bi smiselno veljal tudi za določanje in za zagotavljanje 
kompenzacij v občinah, pa je komisija menila, da je potrebno v zakonu, poleg 
že opredeljenih, nekoliko podrobneje opredeliti še nekatere osnovne ustavne 
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kategorije sistema kompenzacij kot osnovo za konkretno določanje in zagotav- 
ljanje kompenzacij v aktih družbenopolitičnih skupnosti. 

Ker se komisija strinja s konceptom osnutka zakona, po katerem je sistem 
kompenzacij vgrajen v sistem družbenega planiranja, se je komisija tudi stri- 
njala z opredelitvijo določb 2. in 5. člena osnutka zakona. 

Po mnenju komisije naj predlagatelj do priprave predloga zakona prouči 
pripombo, da naj zakon vsebuje tudi podrobnejšo opredelitev pojma normalne 
reprodukcije v povezavi s situacijo, ko je zaradi planskih usmeritev in v zvezi 
s tem zaradi določitve pogojev poslovanja v večjem obsegu zmanjšan dohodek 
organizacij združenega dela. Hkrati s tem bi bilo koristno v zakonu v ustrezno 
splošno določbo vključiti tudi opredelitev o tem, kaj se šteje, da je trajneje 
zmanjšan dohodek organizacij združenega dela. Dopolnitev zakonskega besedi- 
la v navedenih smereh, bi nudilo bolj zaokroženo sistematsko podlago za kon- 
kretno določanje in zagotavljanje kompenzacij na način, kot ga osnutek zakona 
predvideva. 

Pripomniti je še potrebno, da je predlagatelj sicer poskušal v določbi 3. 
člena osnutka zakona opredeliti, kaj se šteje, da je zaradi določitve pogojev 
poslovanja v večjem obsegu zmanjšan dohodek organizacij združenega dela, 
vendar po mnenju komisije in tudi po mnenju drugih delovnih teles zborov 
Skupščine ta opredelitev ne ustreza. Zaradi tega Zakonodajno-pravna komisija 
meni, da bi bilo koristno, da predlagatelj zakona ob pripravljanju predloga 
zakona prouči te pripombe in nato presodi, ali je potrebno, da še pred predlo- 
žitvijo predloga zakona v pristojnih delovnih telesih zborov Skupščine SR 
Slovenije verificira osnovno zamisel nekaterih svojih predlogov o navedenih 
vprašanjih. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Prehajamo na razpravo. Be- 
sedo ima tovariš Franc Sikošek, delegat Zbora združenega dela, področje go- 
spodarstva, 30. okoliš, Kamnik. 

Franc Sikošek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, je na 
skupni seji s skupino delegatov za Zbor občin obravnavala osnutek zakona o 
kompenzacijah in meni, da je pred sprejemom predloga zakona potrebno odgo- 
voriti na vsa vprašanja, ki so navedena v poročilu Zakonodajno-pravne ko- 
misije k osnutku zakona. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? 
(Da.) Besedo ima tovariš Ciril Umek, delegat Zbora združenega dela, področ- 
je gospodarstva, 1. okoliš, Celje. 

Ciril Umek : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Naša 
delegacija ima v zvezi z osnutkom zakona o kompenzacijah naslednje vpra- 
šanje: Iz katerih virov bodo občine oziroma republika preskrbele finančna 
sredstva za kritje kompenzacij? Naša delegacija meni, da so temeljne organi- 
zacije združenega dela lahko v izjemnem primeru upravičene do kompenza- 
cije in še to v glavnem le tiste organizacije, ki so prioritetnega značaja. S tem 
v zvezi se postavlja vprašanje, kako je s kompenzacijami v delovni organiza- 
ciji pri kmetijskih zadrugah oziroma delovnih organizacijah, v katerih je 
vključeno kmečko prebivalstvo s kooperacijami. Menimo, da bi morali pravo- 

3» 
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časno preskrbeti druge vire financiranja kot so formiranje samoupravnih inte- 
resnih skupnosti za prehrano, regrese in premije in enotne cene za klavno ži- 
vino, ne pa dopustiti, da so v Sloveniji te cene še vedno najnižje in odstopa- 
jo tudi do 8 dinarjev po kilogramu v primerjavi z drugimi republikami. 

Naša delegacija je v republiški Skupščini, ko je bilo govora o vprašanju 
živinoreje in preskrbe prebivalstva z mesom, že opozorila na neurejene raz- 
mere, ki vladajo na tržišču ter predlagala, da je potrebno pristopiti k dolgo- 
ročnemu dogovarjanju in urejanju razmer na tem področju. Menimo, da je 
nepravilno, da so se dosedaj ta vprašanja reševala le tedaj, ko so nastale teža- 
ve in neurejene razmere na tržišču. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi prosim bese- 
do? (Nihče.) Zeli besedo predstavnik Izvršnega sveta? (Ne želi.) 

Če ne želi nihče več razpravljati, potem zaključujem razpravo in predla- 
gam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o kompenzacijah se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj prouči načelna vprašanja, nave- 

dena v poročilih delovnih teles Skupščine in zbora ter druge pripombe, predlo- 
ge in stališča delovnih teles ter pripombe, dane v razpravi na seji zbora in jih 
ustrezno upošteva pri pripravi predloga zakona. 

Želi kdo o tako oblikovanem predlogu sklepa razpravljati? (Ne želi.) 
Ce ne želi nihče razpravljati, prehajamo na glasovanje. Kdor je za pred- 

lagani sklep, naj prosim glasuje! (134 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nih- 
če.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih, ki ga je Skupšči- 
ni SR Slovenije predložil njen Izvršni svet. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Lojze 
Senegačnik, pomočnik predsednika Republiškega komiteja za kmetijstvo, goz- 
darstvo in prehrano. Prosim! 

Lojze Senegačnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! V današnjem uvodu k razpravi o osnutku zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih verjetno ni potrebno ponovno opre- 
deljevati temeljne razloge in izhodišča za izdajo citiranega zakona. Opredeliti 
želimo le tista vprašanja, ki so za današnjo razpravo ob sprejemanju osnutka 
zakona najpomembnejša. 

Pri izdelavi osnutka zakona je predlagatelj vse pripombe, predloge in 
stališča iz celotne razprave o predlogu za izdajo zakona temeljito proučil in 
jih skušal maksimalno upoštevati in vsebinsko vgraditi v osnutek zakona. Pri 
tem je bilo treba opraviti tudi nekatere posvete, zlasti pri opredelitvi ustreznih 
rešitev za tista pomembnejša vprašanja, ki so v razpravi ob predlogu za izdajo 
zakona ostala nerazrešena. Zategadelj je osnutek zakona glede na predlog za 
izdajo zakona vsebinsko dopolnjen v naslednjem: 

1. Poleg osnovnega namena 14. člena zakona o kmetijskih zemljiščih, gle- 
de opredelitve višine odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega 
zemljišča oziroma gozda, je bilo ves čas postopka za sprejem zakona prisotno 
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vprašanje glede oprostitve plačila odškodnine za gradnjo objektov za proizvod- 
njo piščancev in prašičev. 

V predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kme- 
tijskih zemljiščih smo izhajali iz stališča, da so te odškodnine oproščeni objekti 
za tisto kmetijsko proizvodnjo, za katero je zemljišče neobhodno potrebno os- 
novno sredstvo. Zato tudi v osnutku zakona nismo upoštevali pripomb iz raz- 
prave o predlogu za izdajo zakona. Glede na to, da je razprava v skupščin- 
skih odborih ob osnutku zakona ponovno opozorila na potrebo po oprostitvi 
plačila te odškodnine, predvsem za objekte za prašičerejsko proizvodnjo, je v 
tem času predlagatelj to vprašanje ponovno proučil in sodi, da bi bilo mogoče 
sprejeti predlog, da se gradnja objektov za prašičerejsko proizvodnjo ne šteje 
za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča ali gozda, saj ti proizvajal- 
ci dobršen del krme pridelajo doma. Stališče do gradnje objektov za vzrejo pi- 
ščancev pa ostane nespremenjeno. 

2. Ob pripravi osnutka zakona smo glede na opozorila delegatov temelji- 
to proučili vprašanja in možnosti poenotenja višine odškodnine za vso repu- 
bliko oziroma celo, da bi se določila odškodnina po posameznih občinah. Pred- 
lagatelj te iniciative ni sprejel. Pri tem je upošteval dejstvo, da je pri dolo- 
čanju višine odškodnine treba upoštevati lego in kakovost zemljišča, kar pa je 
zaradi specifičnosti razmer, ki so v posameznih občinah, mogoče realno dolo- 
čiti le na nivoju občine. S tem pa ne zanikamo potrebe po realnejšem določanju 
odškodnin po občinah in po večji usklajenosti teh odškodnin v vsej republiki. 
Sodimo, da je zaradi občutljivosti problematike to poenotenje in realnejše do- 
ločanje višine odškodnine potrebno najprej doseči po poti dogovarjanja občin, 
se pravi po samoupravni poti. Zveza kmetijsko zemljiških skupnosti Slovenije 
je zato že sprejela iniciativo za določitev okvirnega predloga višine odškodnine, 
ki naj bi služila občinam kot osnova v opredelitvi njihovih odškodnin. Nosil- 
ca aktivnosti poenotenja višine odškodnine po tej poti naj bi bila Zveza kmetij- 
sko zemljiških skupnosti Slovenije in Skupnost slovenskih občin. Ob upošteva- 
nju stališč in zahtev delegatov glede višine minimalne odškodnine se je predla- 
gatelj odločil za drugačno rešitev, kot je bila vsebovana v predlogu za izdajo 
zakona. 

Predlagana rešitev, to je 20 dinarjev za m2, zagotavlja enak obseg sred- 
stev za prelivanje med občinami kot je bila vsebovana v predlogu za izdajo 
zakona. Ta delež pa je seveda pomembno večji kot pa v veljavnem zakonu. 
Po drugi strani pa osnutek zagotavlja kmetijsko-zemljiškim skupnostim sred- 
stva v obsegu, kot so jih programirali v okviru politike v posameznih občinah. 

3. Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je opravil v 
mesecu juniju in juliju letos anketo o prihodkih in porabi sredstev kmetijskih 
zemljiških skupnosti za leto 1979. Iz te analize je razvidno, da so kmetijske zem- 
ljiške skupnosti v letu 1979 zbrale, skupaj s prenosom iz 1978. leta 277 861 000 
dinarjev. V letu 1979 so od teh sredstev za svojo ožjo redno dejavnost pora- 
bili skupaj 154 milijonov dinarjev, za sofinanciranje investicijsko-tehnične 
dokumentacije, za agrarno prostorsko-ureditvene operacije ter za premostit- 
vene kredite ustanoviteljicam, pa skupaj nadaljnjih 38 milijonov dinarjev, kar 
pomeni, da je bil prenos sredstev v letu 1980 približno enak kot v letu 1979. 

Za razliko od takšne bilance sredstev kmetijskih zemljiških skupnosti, 
pa bilanca sredstev, ki se namensko zbirajo pri. Zvezi vodnih skupnosti Slove- 
nije za prostorsko ureditvene operacije, kjer se je v letu 1979 zbralo 53 900 000 
dinarjev in ki so bila v celoti uporabljena predvsem za melioracije 2753 ha 
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zemljišč, ne izkazuje nobenega salda. Poudariti je treba, da je v letu 1979 
ostalo za približno 90 milijonov dinarjev nerealiziranih projektov za meliora- 
cije, predvsem zaradi pomanjkanja sredstev. (Nerealiziran plan melioracij ter 
dejstvo, da največ sredstev ostaja neizkoriščenih pri tistih kmetijsko zemljiš- 
kih skupnostih, ki imajo velik dotok sredstev za spremembe namembnosti 
kmetijskega zemljišča in imajo majhne potrebe po izvajanju agrarnih pro- 
storskih operacij ali pa so tudi slabo organizirane, pa dokazuje upravičenost 
prizadevanja po dodatnem združevanju sredstev kmetijskih zemljiških skup- 
nosti in njihovo usmerjanje na področje, kjer bo njihova poraba družbeno 
najbolj opravičljiva. Iniciativa za to združevanje sredstev je s strani Zveze 
kmetijsko zemljiških skupnosti Slovenije že dana. 

Končno bi rad še opozoril, da to ni zadnja dopolnitev zakona o kmetijskih 
zemljiščih, ki ste ga sprejeli v letu 1978, ampak bo treba zaikon dopolniti zlasti 
v tistih poglavjih, kjer govori o prostorski ureditvi in varstvo kmetijskih zem- 
ljišč, se pravi 10. in 141. člen. Po sprejemu zakona o kmetijskih zemljiščih, je 
bil sprejet nov zakon o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu 
SR Slovenije, ki celovito ureja tudi prostorsko problematiko oziroma jo bo 
operativno konkretno uredil zakon o urejanju prostora. Kot vemo je ta zakon 
že v pripravi in ko bo sprejet, ne bo težko spremeniti spornih določil 10. in 
141. člena. Zato predlagam, da osnutek zakona podprete. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Želita poročevalca odbora 
in komisije besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo dajem tovarišu Francu Sikošku, delegatu Zbora 
združenega dela za področje gospodarstva, 30. okoliš, Kamnik. Prosim. 

Franc Si k osek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov iz Kamnika je obravnavala osnutek zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih in predlaga, da se v zakonu do- 
loči najnižji in najvišji znesek odškodnine zaradi spremembe namembnosti 
kmetijskega zemljišča. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Naslednji razpravljalec je tovariš Pavel 
Jarc, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 21. okoliš, Novo 
mesto. 

Pavel Jarc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov za Zbor združenega dela iz Novega mesta je na svoji seji dne 
26. 9. 1980 obravnavala osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o kmetijskih zemljiščih in je na podlagi mnenja Izvršnega odbora Kmetijsko 
zemljiške skupnosti izoblikovala naslednje stališče. 

S predlagano vsebino sprememb in dopolnitev v celoti soglašamo; ne stri- 
njamo pa se z določbo, s katero je predvidena možnost za izdajo novega zakona 
za obvezno združevanje sredstev kmetijskih zemljiških skupnosti, če jih le-te 
tekoče ne porabijo. Do take odločitve smo prišli na podlagi ugotovitev, da bo s 
plačevanjem odškodnine 15 dinarjev za m2 Zvezi vodnih skupnosti Slovenije od- 
vedeno in združeno 25% sredstev, ki jih bodo v naslednjem obdobju plačevali 
porabniki zemljišč. Zato menimo, da ostalih 25 % sredstev, ki pripadajo kme- 
tijski zemljiški skupnosti, ne bi združevali, ker jih je potrebno nujno vložiti v 
manjše agrarne posege v vseh občinah in s tem vsaj delno ublažiti pripombe 
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občanov, ki terjajo od kmetijske zemljiške skupnosti vidne učinke za plačane 
odškodnine. 

Poleg tega temelji dana odločitev in pripomba še na ugotovitvi, da plan 
agrarnih posegov SR Slovenije, ki se finančno krije s sredstvi združenih od- 
škodnin, ne upošteva interesov občin. Ne glede na prispevek posameznih občin 
in neupoštevajoč njihovo problematiko pri samooskrbi prebivalstva s kmetij- 
skimi proizvodi, so ta sredstva pretežno usmerjena na območja severo-zahodne 
Slovenije, kar pa ni v celoti sprejemljivo. 

Ce upoštevamo, da se v občini Novo mesto pozida letno okoli 60 ha kme- 
tijskih zemljišč, lahko ugotovimo, da bo kmetijska zemljiška skupnost Novo 
mest v novem srednjeročnem obdobju odvedla in združila pri Zvezi vodnih 
skupnosti Slovenije 45 milijonov dinarjev. Z republiškim planom pa se zagotav- 
lja, da bo prejela iz združenih sredstev le okoli 7 milijonov dinarjev. 

To neugodno razmerje med obveznostmi za združevanje sredstev ter opre- 
deljeno plansko porabo, bo imelo negativne posledice za skladen razvoj kmetij- 
stva v SR Sloveniji. Znano je namreč dejstvo, da območja, v katera je vloženo 
največ sredstev, že sedaj beležijo večje uspehe na področju kmetijstva. Razlog, 
da pri zemljiških skupnostih ostaja del sredstev neporabljenih, je v tem, da so 
kmetijske zemljiške kupnosti kadrovsko prešibke, kmetje pa nezainteresirani 
za agrarne posege. Slednje se odraža predvsem v nedotakljivosti njihovih zem- 
ljišč. Da bi kmetijske zemljiške skupnosti dosegle večje uspehe pri agrarnih 
posegih na zemljiščih, ki so last kmetov, bd bilo potrebno spremeniti zakon o 
kmetijskih zemljiščih v takem obsegu, da bi bilo te posege mogoče izvajati tudi 
v primerih, ko se kmetje ne odločajo zanje. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič : Besedo ima tovariš Martin Zuran, dele- 
gat Zbora združenega dela za področje kmetijstva, 5. okoliš, Ptuj. 

Martin Zuran: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov 5. okoliša za Zbor združenega dela za področje kmetijstva 
je na svoji seji dne 25. 9. 1980 razpravljala o osnutku zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih ter pri tem razpolagala s stališči, 
ki jih je k temu osnutku zakona pripravil Izvršni svet Skupščine občine Ptuj. 

Uvodoma so člani skupine ugotovili, da občina Ptuj načelno podpira spre- 
membo zakona, saj je bila tudi med pobudniki za to spremembo. K besedilu 
osnutka zakona pa posredujemo naslednja stališča: 

Glede spremembe 5. odstavka 2. člena, v katerem naj se za sedanjim 4. 
odstavkom doda nov 5. odstavek, ugotavljamo, da vse kmetijske prostorsko- 
ureditvene operacije doslej niso bile taksativno naštete v družbenih planih SR 
Slovenije. Zaradi tega se v praksi pogosto postavlja vprašanje akta Skupščine 
SR Slovenije iz 103. člena zakona o kmetijskih zemljiščih. V kolikor je to 
samo dosedanja slaba praksa, ki jo je potrebno odpraviti, ne nasprotujemo na- 
vedbi srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije v osnutku zakona. V 
kolikor pa se bo obdržal tak način načrtovanja kot je bil dosedaj, je potrebno 
kmetijske prostorsko-ureditvene operacije našteti v nekem drugem pomembnem 
aktu, ki ga lažje prilagajamo dejanski situaciji. 

V istem odstavku nasprotujemo združevanju sredstev s posebnim zakonom, 
kjer ni opredeljen način združevanja sredstev. Dosedanji zakon namreč opre- 
deljuje financiranje Zveze kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije v od- 
stotku njihovega prihodka. Ker prihodek zaradi različne višine odškodnin za 
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spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča zelo niha in ni enak, ni mogoče 
združevati sredstev, če ni to zbiranje sredstev za izvajanje kmetijskih prostor- 
sko-ureditvenih operacij. 

V 3. členu predlagamo, da se varianta črta. Skupina delegatov je ugotav- 
ljala, da niso upoštevani predlogi, po katerih naj bi zakon določal enotno od- 
škodnino za vso republiko za posamezne zemljiške kategorije. Kljub utemeljeni 
razlagi v 3. točki obrazložitve, se ne moremo strinjati z različno višino od- 
škodnin za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča po občinah. Stop- 
nja je lahko diferencirana glede na lego in kakovost zemljišč, ni pa razloga, 
da bi morala biti različna po občinah. Nadaljnje odvajanje sredstev Zvezi kme- 
tijsko zemljiških skupnosti Slovenije temelji na prihodkih kmetijskih zemlji- 
ških skupnosti, zato je možnost večjega združevanja sredstev kmetijskih zemlji- 
ških skupnosti otežena. 

Ugotavljamo, da imamo pri nas visoko odškodnino, ker smo kmetijska 
občina. Smo pa tudi občina z manj razvitimi krajevnimi skupnostmi. Gosteje 
poseljene oziroma mestne občine nimajo potreb po sredstvih za kmetijstvo, ker 
pa so toliko večji porabniki hrane, bi moral biti njihov interes za izboljševanje 
kmetijskih zemljišč najmanj tolikšen kot je naš. Zato ponovno predlagamo, da 
se odškodnina za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča določi enotno 
za vso SR Slovenijo, diferencirano glede na lego in kakovost zemljišča, ali pa 
da se občine s tem zakonom zavežejo, da bodo višino določile s posebnim spo- 
razumom. 

Predlagatelj tudi ni upošteval predloga za spremembo 4. odstavka 14. člena 
zakona v tem smislu, da bi se odškodnina zaradi spremembe namembnosti ne 
plačevala, kadar se na zemljišču gradijo objekti za perutnino in prašiče. Raz- 
laga predlagatelja zakona, da gre pri gradnji hlevov z prašiče in piščance za 
živali, katerih vzreja temelji na kupljeni krmi in industrijskem načinu pitanja, 
se nam zdi sprejemljiva za perutnino, ne moremo pa se strinjati s takšno raz- 
lago za objekte za vzrejo prašičev. 

Ob sedanji slabi oskrbi z mesom si v občini prizadevamo, da bi povečali 
vzrejne zmogljivosti prašičev v zasebni reji oziroma kooperacijskem sodelovanju 
farme prašičev in zasebnih rejcev, s tem da v veliki meri računamo na krmo, 
pridelano na lastni kmetiji. 

Zato predlagamo, da se to vprašanje ponovno prouči in v zakonu opredeli, 
da se za objekte za vzrejo prašičev ne plačuje odškodnina zaradi spremembe 
namembnosti kmetijskega zemljišča. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo besedo? (Da.) Besedo ima 
tovariš Slobodan Jovanovič, delegat Zbora združenega dela za področje gospo- 
darstva, 37. okoliš, Ljubljana-Moste-Polje. 

Slobodan Jovanovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije je obravnavala osnutek zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih in sprejela naslednji sklep: 

1. Delegati soglašajo s spremembo 5. odstavka 14. člena zakona o kmetijskih 
zemljiščih. 

2. V 5. odstavku 2. člena naj se doda besedilo: »Sredstva, ki se združujejo 
na ta način, so povratna. Odstotek za združevanje se določi od najnižje, z za- 
konom določene prispevne stopnje«. 
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3. Delegati podpirajo besedilo 3. člena brez variante. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi besedo? Besedo 
ima Drago Kocjančič, predstavnik Zveze kmetijskih zemljiških skupnosti Slo- 
venije. 

Drago Kocjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Preden vam posredujem naš predlog za dopolnitev tega zakona, bi hotel 
povedati samo nekaj uvodnih misli. 

Vedno, kadar govorimo o zakonu o kmetijskih zemljiščih, govorimo prav- 
zaprav o naših poljih, o naših ljudeh in življenju. Zato moramo vedno in povsod 
zavračati tisto trditev, ki jo pogosto slišimo, da si kmetijstvo in kmetijci, ki jih 
je samo še 13 %, lastijo preveč tega prostora. 

Vsakdo med nami potrebuje približno tretjino hektarja zemlje, da bi lahko 
živel. Ce pa to preračunamo v površine, vidimo, da potrebuje Slovenija pri- 
bližno 650 000 ha obdelovalnih njivskih površin, da bi lahko pridelali dovolj ži- 
veža. Ob koncu lanskega leta pa smo imeli njiv samo še 254 tisoč ha, danes jih 
je še 1000 ali 1500 ha manj. 

Zato je prav gotovo skrb celotne družbe in interes nas samih ter naših 
potomcev, da ta prostor varujemo in obvarujemo. Teh 650 tisoč ha potrebu- 
jemo v pogojih intenzivnega kmetijstva, kar pomeni kemizacijo, umetna gno- 
jila, strojno obdelavo, ravnino itd. V primeru neke višje sile — kot so ener- 
getska kriza, težave v kemični industriji, lahko ostanemo brez pogonskega go- 
riva ah brez umetnih gnojil in drugih kemičnih sredstev, — pa bi rabili za eks- 
tenzivno obdelavo, zaradi varnosti, precej večje površine, približno 900 000 ha. 
Teh površin pa danes nimamo več. Zato mislim, da kadar govorimo o zakonu 
o kmetijskih zemljiščih, ne govorimo samo o nečem, kar je napisano, ampak 
govorimo o naši obveznosti, da ohranimo naš prostor in pogoje za naš svoboden 
razvoj v prihodnosti. 

Eden izmed šibkih vzvodov za varovanje tega prostora je seveda tudi od- 
škodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča. Šibak je za- 
radi tega, ker so investitorji pripravljeni plačati dosti več, kot pa danes od 
njih zahteva družba, da bi ta prostor lahko pozidali, ker je to za njih še vedno 
cenejše in sprejemljivejše. Temu se moramo upreti ne samo z odškodnino, am- 
pak z vsemi drugimi sredstvi, ki so nam na voljo v procesu družbenega plani- 
ranja v občinah in v republiki. 

Zveza kmetijsko-zemljiških skupnosti Slovenije je na seji skupščine dne 24. 
septembra 1980 obravnavala osnutek zakona in ga podprla. Imamo pa dopolnilni 
predlog, in sicer k 1. členu, kjer naj bi se na koncu dodal še stavek, ki bi se 
glasil približno takole: »Na pobudo Zveze kmetijsko-zemljiških skupnosti Slo- 
venije sklenejo občine v SR Sloveniji družbeni dogovor o merilih za določanje 
odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč«. Gre za 
pobudo, o kateri smo danes že nekaj slišali. Radi bi v večji meri poenotili višino 
odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča. Zdaj so 
namreč ti razponi za odškodnino za najboljša zemljišča od 19 dinarjev v občini 
Ljutomer, do 90 dinarjev v občini Kranj za m2 kmetijskega zemljišča. Verjetno 
je tak odnos vrednotenja naših najboljših njivskih površin nerealen, saj je raz- 
pon prevelik in bi ga veljalo zmanjšati oziroma oceniti, ali je v naših predelih, 
kjer razpolagamo z najboljšimi kmetijskimi zemljišči, zemlja resnično tako 
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malo vredna. Gre torej za težnjo, da bi v večji meri uskladili ta merila, seveda 
upoštevajoč tudi specifičnosti občin in njihovo stopnjo razvitosti. Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? Be- 
sedo ima tovariš Ciril Umek, delegat Zbora združenega dela za področje go- 
spodarstva, 1. okoliš, Celje. Prosim! 

Ciril Umek : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Samo 
kratka pripomba s področja Celja. Naša delegacija je v zvezi z osnutkom za- 
kona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih enotna glede 
odškodnine. Imamo pa predlog, da naj urbanistični načrti ne posegajo v za- 
ščiteno obdelovalno zemljo. Ustrezna služba v republiškem merilu pa naj izdela 
zemljevid zaščitene obdelovalne zemlje. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
(Nihče.) Predstavnik Izvršnega sveta? (Ne želi.) Zaključujem razpravo. 

Zboru predlagam, da sprejme naslednji sklep: 
1. Osnutek zaikona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zem- 

ljiščih se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije upo- 

števa pripombe in stališča, dana v poročilih delovnih teles zbora in Skupščine 
ter predloge, dane v razpravi na seji zbora. 

Želi kdo o tako oblikovanem predlogu sklepa razpravljati ali ga dopolniti' 
(Nihče.) 

Ce ne želi nihče, se moramo o njem izreči. Kdor je za predlagani sklep, naj 
prosim glasuje! (136 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 za iz- 
dajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prepovedi nomadske paše, 
z osnutkom zakona, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil njen Izvršni svet. 

K temu zakonu je priloženo tudi prečiščeno besedilo zaradi večje pregled- 
nosti predlaganih sprememb in dopolnitev zakona. Danes ste na klop prejeli 
tudi besedilo osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prepovedi 
nomadske paše. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR 
Slovenije, da obravnava zakon v smislu 2. odstavka 250. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije, in sicer, da se združita predlog za izdajo zakona in osnutek 
zakona. 

Zeli kdo o predlogu Izvršnega sveta glede združitve obeh faz razpravljati? 
(Ne želi.) 

Ce ne želi, moramo o predlogu glasovati. Kdor je za predlog Izvršnega sve- 
ta o združitvi obeh faz, naj prosim glasuje! (132 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Trije delegati.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije sprejet 
z večino glasov. Tako bomo obravnavali in sprejemali hkrati predlog za izdajo 
zakona in osnutek zakona. 
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Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Lojze 
Senegačnik, pomočnik predsednika Republiškega komiteja za kmetijstvo, goz- 
darstvo in prehrano. Prosim! 

Lojze Senegačnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupščina SR Slovenije je v letu 1974 sprejela zakon o prepovedi no- 
madske paše. S tem zakonom je bilo treba urediti predvsem vprašanja, kako 
zavreti množično neorganizirano pašo živine na tujih, zlasti kmetijskih površi- 
nah in kako preprečiti vnašanje živalskih kužnih bolezni. Po letu 1971 so nam- 
reč rejci ovac iz Bosne in Hercegovine začeli množično goniti živali na območje 
Slovenije in povzročati škodo, ki ima vse večji gospodarski pomen. Problem pre- 
povedi nomadske paše se je kljub veljavnemu zakonu nadaljeval. 

Po šestih letih veljavnosti zakona se ugotavlja, da je izvajanje zakona 
močno okrnjeno oziroma, da se zakon skoraj ne izvaja. Zaradi pomanjkanja 
krme za zimsko prehrano ovac, živinorejci iz Bosne in Hercegovine še vedno 
prek zime nomadsko pasejo ovce v Sloveniji. 

Ob tem pa se ugotavlja, da ni bilo v vseh letih veljavnosti zakona niti ene 
prisilne odstranitve črede. Tega ni bilo zato, ker je odstranitev vezana na do- 
ločene stroške, ki jih po zakonu sicer nosi lastnik črede, vendar bi jih morala 
založiti iz proračuna tista občina, katere organ bi odredil prisilno odstranitev. 
Povračilo teh stroškov pa je vezano na določen riziko, saj lastniki črede obi- 
čajno niso s čredo na nomadski paši, pastirji pa so skoraj brez materialnih 
sredstev. Občine po veljavnem zakonu niso mogle zadržati dela črede kot var- 
ščino za plačilo stroškov prisilne odstranitve, zato se zakon glede teh vprašanj 
ni izvajal. 

Določba zakona o odškodnini zaradi škode, ki jo povzroče živali na nomad- 
ski paši, se tudi ni izvajala, saj so oškodovanci iskali pomoč pri kmetijski ali 
veterinarski inšpekciji, niso pa sprožili sodnega postopka za ugotovitev in 
plačilo te odškodnine. Inšpekcijske službe so ukrepale in prijavljale kršitelje 
zakona o prepovedi nomadske paše sodniku za prekrške. Sodniki za prekrške 
so bili pri izrekanju kazni prisiljeni posluževati se omilitvenih določil zakona 
o prekrških, kajti pastirji večinoma niso imeli sredstev, zato so bile izrečene 
kazni neučinkovite in niso dosegle svojega namena. 

Na podlagi teh ugotovitev je na iniciativo prizadetih občin Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije sklenil, da je potrebno zakon o prepovedi nomadske 
paše spremeniti in dopolniti tako, da bo njegovo izvajanje učinkovito. Imet- 
niku črede naj bi občinski upravni organ, pristojen za prisilno odstranitev, dal 
primeren rok za odstranitev črede. Ce imetnik črede ne bi podal pismene iz- 
jave, da bo čredo odstranil oziroma, če svoje obljube ne bo izpolnil, naj bi pri- 
stojni občinski upravni organ izdal odločbo o prisilni odstranitvi črede, ki naj 
bi bila izvršljiva taikoj. Izvršba odločbe naj bi se opravila po upravni poti. Po 
tej poti bi bilo možno z zaseganjem dela črede plačati vse stroške za izvršitev 
odločbe. 

Približuje se zimski čas, ko rejci iz Bosne in Hercegovine množično priže- 
nejo črede ovac na nomadsko pašo v Slovenijo. Da bi se lahko pravočasno in 
uspešno ukrepalo zoper nomadsko pašo in s tem preprečilo gospodarsko škodo 
na kmetijskih površinah in gozdovih, predlagamo, da se zakon o spremembah 
in dopolnitvah zakona o prepovedi nomadske paše sprejme v smislu 2. odstavka 
250. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. Hvala lepa! 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želita poročevalca odbora 
in komisije besedo? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Besedo ima tovariš Ciril Umek, 
delegat Zbora združenega dela za gospodarsko področje, 1. okoliš, Celje. 

Ciril Umek: Tovarišice in tovariši! Naša delegacija ima naslednje 
pripombe: 

Strinjamo se, da so v osnutku zakona predvidene strožje sankcije in ukrepi, 
vendar menimo, da bi morala biti ta vprašanja rešena med republikami že do 
danes, še posebno, ker se ta vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Poleg tega pa 
imamo ustrezen zakon o veterinarski službi. 

Ena od sankcij govori tudi o zaikolu živali. Naša delegacija ima pomislek, 
ali s tem ukrepom, da se daje določeno število živali v zakol, ne bi nastala še 
večja gospodarska škoda, saj so to plemenske živali. Zato ima naša delegacija 
naslednji predlog. Povzročeno škodo je potrebno oceniti. Ce je sprejet ukrep, 
da se te živali pošljejo lastniku, naj se po medsebojnih dogovorih med obema 
republikama ustrezno reši ta problem. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Ce sem prav razumel, se de- 
legacija ne izreka proti predlogu za sprejem osnutka zakona. 

Kdo še želi razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče, zaključujem razpravo 
in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pre- 
povedi nomadske paše, z osnutkom zakona, se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije upo- 

števa pripombe in stališča dana v poročilih delovnih teles zbora in Skupščine 
in pripombe dane v razpravi na seji zbora. 

Zeli kdo o tako oblikovanem predlogu sklepa razpravljati? (Nihče.) Ce ne 
želi nihče, potem prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj 
prosim glasuje! (137 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 11. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o igrah na srečo, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil njen Izvršni svet. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Vprašujem tudi poroče- 
valca obeh odborov in komisij, če želijo besedo? (Ne.) 

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

da sprejme naslednji sklep: 
1. Osnutek zakona o igrah na srečo se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi predloga zakona, naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

upošteva pripombe Zakonodajno-pravne komisije, dane v njenem poročilu. 
Zeli kdo o tako oblikovanem predlogu sklepa razpravljati? (Ne.) 
Prehajamo torej na glasovanje. 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 12. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v SR Sloveniji v letu 1981, 
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil njen Izvršni svet. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Franta 
Komel, direktor Zavoda SR Slovenije za statistiko. 

Franta Komel: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
17. julija letos je bil v Skupščini SFR Jugoslavije sprejet zakon o popisu pre- 
bivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu 1981, ki ureja tisti del vsebine in 
organizacije popisa, ki je enoten za vso državo. Danes pa je pred delegatsko 
Skupščino SR Slovenije predlog zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in 
stanovanj v SR Sloveniji v letu 1981, ki dopolnjuje vsebino popisa glede na 
potrebe Slovenije ter ureja organizacijo in financiranje popisa v SR Sloveniji. 

V primerjavi z osnutkom zakona, ki je bil sprejet, so v predlogu zakona 
nekatere manjše spremembe, ki so utemeljene v obrazložitvi predloga zakona. 
Posebej bi omenil odločitev predlagatelja, da se ob popisu prebivalstva, gospo- 
dinjstev in stanovanj ne opravi popisa stavb, kar je bilo v osnutku zakona 
predvideno. To dopolnitev popisa naj bi izvedli samo v Sloveniji. Predlagate j 
je namreč ob razpravi glede širjenja enotne vsebine v predlogu zakona tehtal 
ter usklajeval potrebe in možnosti popisa, ob upoštevanju organizacije m stro- 
škov popisa ter tako sprejel omenjeno stališče. Za popis stavb bi bila namreč 
potrebna še precejšnja dodatna finančna sredstva v znesku okoli 30 milijonov 
dinarjev. Razen tega pa tudi še niso opravljena vsa ustrezna metodološka in 
organizacijska opravila za nastavitev, vodenje in dopolnjevanje registra sta- 
novanj in stavb. Ob tem pa omenjam mnenje odborov za urbanizem, stano- 
vanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora občin in Zbora združe- 
nega dela, izraženo na njuni seji ob razpravi o predlogu zakona, da bo po- 
trebno v novem srednjeročnem obdobju vsekakor pripraviti poseben predpis o 
oblikovanju registra stavb in stanovanj ter morebitni popis stavb. 

Popis kot veliko statistično raziskovanje, v katerega bodo pritegnjeni šte- 
vilni sodelavci ter porabljena precejšnja finančna sredstva, terja ustrezno orga- 
nizacijo ki bo zagotovila racionalno in nemoteno izvajanje priprav na popis. 
Organizatorji vseh del pri popisu bodo Zvezni zavod za statistiko in pristojni 
organi v republikah in pokrajinah. Posebno pomembne naloge pa so tudi pred 
občinskimi skupščinami, ki bodo vodile popis na svojem območju s popisnimi 
komisijami in drugim strokovnim kadrom, kar vse naj bi zagotovilo učinkovito 
izvajanje obsežnih in odgovornih nalog. 

Prosim zbor, da predlog zakona obravnava in da ga sprejme. 

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

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Ne.) 
Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Dajem na glasovanje 

predlog zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v SR Sloveniji 
v letu 1981. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (136 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Trije delegati.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in 
stanovanj v SR Sloveniji v letu 1981 sprejet z večino glasov. 
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Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil njen Izvršni svet. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Vprašujem tudi poro- 
čevalca odbora in komisije, če želita besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) 
Če ne želi nihče, potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Na glasovanje dajem predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
varnosti cestnega prometa. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (138 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
varnosti cestnega prometa sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na predlog družbe- 
nega dogovora o pripravi, izdaji in financiranju Enciklopedije Slovenije in 
samoupravnega sporazuma o financiranju in usmerjanju priprave in izdaje Enci- 
klopedije Slovenije, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil njen Izvršni svet. 

Danes ste prejeli na klop predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, da sklene družbeni dogovor o pripravi, izdaji in fi- 
nanciranju Enciklopedije Slovenije in samoupravni sporazum o financiranju 
in usmerjanju priprav in izdaje Enciklopedije Slovenije. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Vprašujem poročevalce 
odborov in komisije, če želijo besedo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem 

predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene 
družbeni dogovor o pripravi, izdaji in financiranju Enciklopedije Slovenije in 
samoupravni sporazum o financiranju in usmerjanju priprave in izdaje Enciklo- 
pedije Slovenije. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (136 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije, da sklene družbeni dogovor o pripravi, izdaji in financiranju En- 
ciklopedije Slovenije in samoupravni sporazum o financiranju in usmerjanju 
priprave in izdaje Enciklopedije Slovenije sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na. 15. točko dnevnega reda, to je na predlog perio- 
dičnega delovnega načrta Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za IV. 
trimesečje 1980. 

Periodični delovni načrt za IV. trimesečje 1980 je pripravljen na podlagi 
načelnih izhodišč, ki smo jih sprejeli v programu dela za letošnje leto in pred- 
stavlja časovno in delovno opredelitev nalog in podlago za oblikovanje dnevnih 
redov posameznih sej zborov do konca letošnjega leta. 

Naj v zvezi s tem omenim, da so v predloženem periodičnem delovnem 
programu vsebovane predvsem prioritetne naloge, ki jih mora zbor opraviti 
do konca letošnjega leta. Tako so vanj uvrščena vprašanja, ki so povezana s 
sprejemanjem srednjeročnega plana za naslednje obdobje in s sprejemanjem 
resolucije o izvajanju družbenega plana za leto 1981 ter ocena samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne 
proizvodnje, sistemski zakon s tega področja in še nekatere druge zadeve, ki 
jih moramo prav tako sprejeti še v letošnjem letu. 
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Ob tem je potrebno opozoriti, da predlagani periodični delovni načrt glede 
na izhodišča, ki smo jih opredelili v letnem programu, ostaja odprt. To pomeni, 
da lahko vsi tisti, ki sodelujejo pri oblikovanju in nastajanju programa in pe- 
riodičnega delovnega načrta, predlagajo zborom tudi v bodoče v obravnavo 
aktualna, družbeno najbolj pomembna vprašanja. To velja zlasti za vprašanja, 
ki so povezana s sedanjo aktivnostjo gospodarske stabilizacije in z uresniče- 
vanjem vseh tistih stališč in usmeritev, ki so jih v zvezi s tem že sprejeli skup- 
ščinski zbori. 

Periodični delovni načrt so obravnavali vsi odbori Zbora združenega dela. 
Kot ste lahko prebrali v njihovih poročilih, imajo nekatere predloge, pripombe 
in stališča. Večino le-teh, ki se nanašajo na predloge za vključitev odborov v 
obravnavo posameznih zadev na njihovih sejah, bo mogoče upoštevati pri 
končni redakciji periodičnega načrta. 

Iz periodičnega načrta ste lahko razbrali, da so pred nami v tem letu še 
zelo zahtevne naloge. To velja še posebej za sprejemanje družbenega plana za 
prihodnje srednjeročno obdobje in v zvezi s tem za ostale akte. Glede na ob- 
sežne naloge je bilo v tej zvezi ocenjeno, da je treba določiti posebno med- 
zborovsko skupino delegatov, ki bo sproti obravnavala poročila Izvršnega sveta 
o poteku dogovarjanja o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981—1985. Zato bomo po končani obravnavi periodičnega delovnega načrta 
izvolili omenjeno skupino delegatov. 

Predlagam, da predloženi predlog periodičnega delovnega načrta sprejmete 
v predlaganem besedilu skupaj z dopolnitvama, ki ju predlaga Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije v dopisu, ki ste ga danes prejeli. S tem naj se v končni 
redakciji vnesejo vanj tudi predlagane dopolnitve odborov ter dopolnitev glede 
pobude za spremembo in dopolnitev 16. člena zakona o samoupravnih interesnih 
skupnostih za PTT promet, o čemer smo danes že razpravljali. Kot sem že ome- 
nil, bo ta pobuda obravnavana na seji zborov 19. novembra 1980, skupaj z 
oceno samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih 
skupnostih materialne proizvodnje. Tudi naša delovna telesa so predlagala, 
da to pobudo obravnavajo zbori ob navedeni oceni. Verjetno sem bil pri dolo- 
čanju dnevnega reda malo enostranski, kajti utegne se razumeti, da danes 
tega ne obravnavamo izključno po mnenju Izvršnega sveta. 

To je bil skupni dogovor oziroma skupna ocena, da se počaka na obravnavo 
analize o družbenoekonomskih odnosih v samoupravnih interesnih skupnostih 
materialne proizvodnje in takrat naj bi obravnavali tudi celoten sklop zadev, 
vključno z zakoni s tega področja. Ta vprašanja so pravzaprav osrednja tema 
seje 19. novembra 1980. To so bili razlogi, da smo se skupaj odločili in preložili 
obravnavo te pobude za spremembo in dopolnitev 16. člena zakona o samo- 
upravnih interesnih skupnostih za PTT promet. 

Želijo poročevalci delovnih teles besedo? (Ne želijo.) Zeli predstavnik Iz- 
vršnega sveta besedo? (Tudi ne.) 

Pričenjam razpravo. K besedi se je javil tovariš Franc Sikošek, delegat 
Zbora združenega dela, za področje gospodarstva, 30. okoliš, Kamnik. Prosim! 

Franc Sikošek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor združenega dela za področje gospodarstva in skupina 
delegatov za Zbor občin iz Kamnika sta na svoji seji obravnavali predlog peri- 
odičnega delovnega načrta Zbora združenega dela za IV. trimesečje 1980. 
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Skupini ugotavljata, da bo Skupščina SR Slovenije sprejemala predlog 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985, predlog resolucije o iz- 
vajanju družbenega plana SR Slovenije za leto 1981 in predlog zakona o pro- 
računu SR Slovenije za leto 1981 na sejah zborov dne 29. 12. 1980. Ker morajo 
biti občinski dokumenti usklajeni z republiškimi, skupini menita, da bi morali 
biti vsi navedeni dokumenti sprejeti prej, v kolikor morajo oziroma hočejo 
občinske skupščine sprejeti občinske dokumente še v letošnjem letu. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati pri 
tej točki dnevnega reda? (Ne želi.) Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? 
(Ne.) Videti je, da ni nobenih realnih možnosti, da bi karkoli spreminjali, čeprav 
je verjetno nekaj logike v tem, kar je bilo tukaj povedano. Tovarišica sekre- 
tarka me je opomnila, da seveda ne gre v občinah samo čakati na te akte, am- 
pak da se je treba teh aktov, seveda glede na lastne razmere in spoznanja, lo- 
titi doma z vso vnemo. 

Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) 
Če ne želi nihče, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog 

periodičnega delovnega načrta Zbora združenega dela za IV. trimesečje 1980. 
Kdor je za predlog periodičnega delovnega načrta, naj prosim glasuje! (132 de- 
legatov glasuje za.) Je kdo proti? (Trije delegati.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog periodičnega delovnega načrta Zbora združenega 
dela za IV. trimesečje 1980 sprejet z večino glasov. 

Kot sem že omenil v uvodni besedi, naj bi zbor obravnaval še sklep o 
ustanovitvi skupine delegatov za proučevanje poročil Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije o poteku dogovarjanja o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1981—1985. Predlog sklepa ste dobili na klop in prepri- 
čan sem, da ste ga uspeli prebrati. Vprašujem, če želi kdo o predlogu tega 
sklepa razpravljati? (Nihče.) 

Ce ne želi nihče razpravljati, moramo o njem glasovati. Kdor je za predlog 
sklepa, naj prosim glasuje! (133 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En de- 
legat.) 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 spremembi in dopolnitvi zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v 
prometu, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. 

K temu osnutku zakona kot tudi k osnutkom zakonov, ki jih obravnavamo 
pri 17. in 18. točki ste prejeli na klop predloge sklepov, ki so pripravljeni na 
podlagi razprav o teh zakonih v delovnih telesih Skupščine in zborov ter v 
Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije. Predlagam, da poročevalci delovnih 
teles, ki so obravnavali te zakone, in predstavnik delegacije v Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ spremljajo današnjo razpravo in predlagajo mo- 
rebitne spremembe in dopolnitve besedil predlogov sklepov. 

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

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) 
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Če ne želi nihče razpravljati, potem zaključujem razpravo. Mislim, da 
lahko preidemo takoj na glasovanje, ker ni razlogov za spreminjanje predlo- 
ženih sklepov. 

Na glasovanje dajem sklep v predlaganem besedilu. Kdor je za predla- 
gani sklep, naj prosim glasuje! (138 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet soglasno. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o dopolnitvi zakona o dovolitvi začasnega kredita SR Bosni in Hercegovini za 
obnovo objektov, ki jih je poškodoval potres v dneh 26. in 27. oktobra 1969. 

Zbor združenega dela je osnutek zakona že obravnaval na 36. seji 25. 
aprila letos in sklenil, da se odločanje o soglasju odloži, s tem da naj predlaga- 
telj predloži dodatno obrazložitev, v kateri bo obrazloženo, pod kakšnimi po- 
goji, predvsem glede odplačilnih rokov, je bil kredit odobren v letu 1969, zakaj 
je bila z odlokom Sveta guvernerjev v letu 1976 spremenjena ureditev glede 
kreditnih pogojev, če so bili urejeni predhodno z zakonom in zakaj se tudi z 
odlokom Sveta guvernerjev določeni odplačilni roki niso spoštovali. Prejeli 
ste tudi dodatno obrazložitev Zveznega izvršnega sveta. Zato zbor obravnava 
predloženi osnutek zakona skupaj z navedeno dodatno obrazložitvijo. Danes 
ste prejeli na klop predlog sklepa k osnutku zakona. 

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

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) 
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in dajem sklep v 

predlaganem besedilu na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim 
glasuje! (129 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo 
vzdržal? (Trije delegati.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o 
obveznosti, ki jo prevzame federacija za odplačilo zunanjega posojila, ki je 
bilo črpano za graditev hidrosistema »Ibar-Lepenac«, ki ga je Skupščini SR 
Slovenije predložil Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

K osnutku zakona ste na klop prejeli predlog sklepa. 
Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Predstavnik Izvršnega sveta? 

(Tudi ne.) Želita poročevalca odbora in komisije besedo? (Ne.) 
Pričenjam razpravo. K razpravi se je javil tovariš Drago Dolinar, delegat 

Zbora združenega dela za področje gospodarstva, Ljubljana-Bežigrad. Tovariš 
Drago Dolinar umika prijavo k razpravi. 

Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Drugih prijavljenih razpravljalcev ni. 
Zaključujem razpravo in dajem sklep v predlaganem besedilu na glaso- 

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

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na družbeni do- 
govor o mednarodnem sodelovanju na znanstvenem področju leksikografije, 
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložila Skupščina SFRJ. 

4 
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Z dopisom z dne 7. 8. 1980 ste prejeli pripombe Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije k družbenemu dogovoru. Z dopisom z dne 10. 9. 1980 ste prejeli 
pismo Zveznega zbora Skupščine SFRJ, poročilo Zakonodajno-pravne komisije 
in Komisije za obveščanje Skupščine SFRJ ter pismo Sabora Hrvatske ter od- 
lok in pripombe Družbenopolitičnega zbora Sabora SR Hrvatske. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci od- 
bora in komisij besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo. 
Zboru predlagam, da na podlagi vseh gradiv sprejme naslednji sklep: 
1. Sklepanje o soglasju in o pristopu k sklenitvi družbenega dogovora o 

mednarodnem sodelovanju na znanstvenem področju leksikografije se odloži. 
2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj pri ostalih podpisnikih družbe- 

nega dogovora o mednarodnem sodelovanju na znanstvenem področju leksiko- 
grafije uveljavi pripombe, predloge in stališča, ki so navedena v stališčih Iz- 
vršnega sveta in poročilih delovnih teles Skupščine in zborov. 

3. Zbor bo o soglasju in o pristopu k sklenitvi družbenega dogovora o med- 
narodnem sodelovanju na znanstvenem področju leksikografije odločil po kon- 
čanem usklajevalnem postopku, o čemer naj Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije poroča Skupščini SR Slovenije. 

Zeli kdo o predlogu sklepa razpravljati? (Ne.) Prehajamo na glasovanje. 
Kdor je za predlog sklepa, naj prosim glasuje! (136 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? i(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, to je na predlog do- 
govora o usklajevanju ukrepov davčne politike za spodbujanje stanovanjske 
graditve s pritegnitvijo osebnih sredstev občanov, ki ga je Skupščini SR Slo- 
venije predložil njen Izvršni svet. 

K predlogu dogovora ste prejeli predlog odloka o soglasju in o pristopu k 
sklenitvi dogovora o usklajevanju ukrepov davčne politike za spodbujanje sta- 
novanjske graditve s pritegnitvijo osebnih sredstev občanov. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci od- 
borov in komisije besedo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem 

predlog odloka o soglasju in o pristopu k sklenitvi dogovora o usklajevanju 
ukrepov davčne politike za spodbujanje stanovanjske graditve s pritegnitvijo 
osebnih sredstev občanov. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (135 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o soglasju in o pristopu k sklenitvi do- 
govora o usklajevanju ukrepov davčne politike za spodbujanje stanovanjske 
graditve s pritegnitvijo osebnih sredstev občanov sprejet z večino glasov. 

Ker je Skupščina SR Slovenije podpisnik tega dogovora, predlagam, da 
zbor sprejme še tale sklep: 

Skupščina SR Slovenije pooblašča tovariša Antona Slapernika, člana Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije in Republiškega sekretarja za finance, da 
v njenem imenu podpiše dogovor o usklajevanju ukrepov davčne politike za 
spodbujanje stanovanjske graditve s pritegnitvijo osebnih sredstev občanov. 
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Zeli kdo o predlogu sklepa razpravljati? (Ne želi.) Če nihče, moramo o njem 
glasovati. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! i(133 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 21. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

Predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Ljubljani je pred- 
ložila v obravnavo Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve. 

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

Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo. 
Prehajamo na glasovanje. Dajem na glasovanje predlog odloka o razrešitvi 

sodnika Višjega sodišča v Ljubljani. Kdor je za predlog odloka, naj prosim 
glaisuje! (132 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo 
vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet z večino glasov. S tem se dr. Ja- 
nez Tominc s 30 septembrom 1980 razreši dolžnosti sodnika Višjega sodišča v 
Ljubljani. 

Dobil sem predlog, da bi imeli krajši odmor, preden začnemo s predlogi 
in vprašanji delegatov. 

(Seja je bila prekinjena ob 13J0 in se je nadaljevala ob 13.32.) 

Predsednik Emil Tomažič: Prehajamo na 22. točko dnevnega 
reda, to je na predloge in vprašanja delegatov. 

Najprej predlagam, da razpravljamo o predlogu, ki ga je posredoval to- 
variš Franci Polak, predstavnik Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, 
takoj na začetku današnje seje, in sicer glede načina obravnave stališč in usme- 
ritev glede krepitve družbenoekonomskega položaja delavcev in prizadevanj za 
stabilizacijo gospodarstva in načrtno usmerjanje družbenega razvoja. 

Želi kdo o predlogu, ki smo ga danes uvodoma poslušali, razpravljati? (Ne.) 
Ce ne želi nihče, potem predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

,1. Predlog Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije o načinu obrav- 
nave stališč in usmeritev glede krepitve družbenoekonomskega položaja delav- 
cev v prizadevanjih za stabilizacijo gospodarstva in načrtno usmerjanje druž- 
benega razvoja se sprejme. 

2. Da bi se s stališči in usmeritvami lahko seznanile vse delegacije te- 
meljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, konference delegacij, skupine 
delegatov pa tudi vSi drugi zainteresirani družbeni subjekti, se le-ta objavijo 
v skupščinskem Poročevalcu. 

3. Stališča in usmeritve bodo obravnavane v delovnih telesih Zbora zdru- 
ženega dela Skupščine SR Slovenije in v zboru samem ob obravnavi planskih 
in drugih ustreznih aktov, o katerih bo razpravljal Zbor združenega dela. 

Zeli kdo o tem predlogu sklepa razpravljati? (Ne želi.) 
Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog sklepa, naj prosim glasuje! 

(125 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
4» 
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Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
Prehajamo na delegatska vprašanja. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije nas je z dopisom obvestil, da bo na 

delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje, 2. okoliš, 
Laško, v zvezi z zagotavljanjem sredstev za samoupravne interesne skupnosti 
za preskrbo, zaradi proučitve te problematike v posebni delovni skupini, od- 
govorjeno na naslednji seji Zbora združenega dela. 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje, 21. 
okoliš, Novo mesto, in sicer glede problematike nelikvidnosti, bo odgovoril 
tovariš Anton Slapernik, član Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in re- 
publiški sekretar za finance. 

Anton Slapernik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Na delegatsko vprašanje skupine delegatov 21. okoliša v zvezi z nelikvid- 
nostjo daje Izvršni svet naslednji odgovor: 

Težave z likvidnostjo so se v letu 1980, v primerjavi s preteklim letom, 
povečale. Na slabšo likvidnost organizacij združenega dela so poleg ostalih 
vzrokov vplivali: poslabšanje discipline pri plačevanju med uporabniki druž- 
benih sredstev, vpliv devalvacije, povečane obveznosti za plačilo tujih kredi- 
tov, neredno izplačevanje izvoznih stimulacij, povečana izplačila za obveznosti 
iz dohodka itd. 

S poslabšano likvidnostjo organizacij združenega dela se je poslabšala tudi 
likvidnost bank. Vzroki nelikvidnosti v bankah so posledica znižanja sredstev 
gospodarstva in nebistvenega povečanja sredstev prebivalstva v letošnjem letu, 
uporabe kratkoročnih sredstev za dolgoročne naložbe, nerešenega vprašanja za- 
gotavljanja sredstev za izplačilo borčevskih pokojnin, povečanja izvoznih kre- 
ditov in povečanja potreb po dodatnih sredstvih zaradi povečanja prvotno 
predvidene rasti nominalnega družbenega proizvoda od 22 na 30 %. 

V mesecu septembru 1980 je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zaradi 
izboljšanja ekonomskega in likvidnostnega položaja izvoznikov predlagal Skup- 
ščini SR Slovenije, da po hitrem postopku sprejme zakon o dopolnitvi zakona 
o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka 
za leto 1980, o čemer smo danes razpravljali. Izvršni svet je tudi zadržal izpla- 
čilo mesečne akontacije obveznega posojila za kreditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in avtonomne pokrajine Kosovo ter od 
Zveznega izvršnega sveta zahteval, da zagotovi ažurno poravnavanje zapadlih 
obveznosti iz naslova izvoznih stimulacij. 

Tudi temeljne banke z območja SR Slovenije so z nekaterimi spremembami 
sprejete poslovne politike namenile dodatna sredstva za kreditiranje izvoza 
blaga in storitev ter kreditiranje neplačanih izvoznih stimulacij. Pričakovati 
je tudi, da bo po sprejetju rebalansa proračuna federacije za leto 1980 zago- 
tovljena materialna osnova za izplačilo zaostalih zneskov izvoznih stimulacij in 
tekoče izplačevanje izvoznih premij, ker je nevzdržno, da izvozniki edini nosijo 
breme nezadostnega priliva sredstev za zvezni proračun. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je dne 28. I. 1980 predložil Skupščini 
SR Slovenije predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
osnovah ter načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje 
samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih 
1975—1980. Poleg drugih rešitev je bilo tudi predlagano, da se vplačila pri- 
spevkov za samoupravne interesne skupnosti s področja družbenih dejavnosti 
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izvršujejo med 20. in 25. dnem v mesecu, ne glede na veljavni datum obračuna 
in izplačila akontacij osebnih dohodkov v posameznih temeljnih organizacijah. 
Torej na tak način kot je predlagan v delegatskem vprašanju. 

Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije sta na svojih 
sejah dne 29. marca obravnavala navedeni predlog za izdajo zakona. V raz- 
pravi je bilo opozorjeno, da se bodo predlagane spremembe uveljavile le do 
konca letošnjega leta, ko se bo iztekla veljavnost zakona in da je zato po- 
trebno proučiti smotrnost takšnih ukrepov. V svojih sklepih sta zbora sprejela 
predlog za izdajo zakona in zadolžila predlagatelja, da pri predložitvi osnutka 
zakona poroča o predvidenih rešitvah za združevanje sredstev po posebnih za- 
konih za posamezna področja družbenih dejavnosti v naslednjem srednje- 
ročnem obdobju. 

Ker doslej še ni bil dosežen dogovor o načinu financiranja družbenih de- 
javnosti, Izvršni svet tudi ni mogel predložiti osnutka zakona. Ocenjuje pa, da 
v zadnjem trimesečju 1980 sprejemanje sprememb in dopolnitev zakona, kate- 
rega veljavnost preneha z iztekom koledarskega leta, ne bi bilo primerno. 

Ne glede na nastali položaj, pa bo Izvršni svet po predlagani zakonski ure- 
ditvi načina obračunavanja in plačevanja prispevkov za družbene dejavnosti za 
naslednje srednjeročno obdobje uveljavljal načelo, da se z določanjem rokov 
obračuna in plačila prispevkov v čim večji meri medsebojno uskladita dina- 
mika vplačevanja in porabe sredstev za izvajanje programov družbenih dejav- 
nosti, kar bo vsekakor prispevalo k zmanjšanju likvidnostnih težav go- 
spodarstva. 

V četrtem kvartalu bo potrebno uskladiti gibanja denarne mase v plasmaju 
bank z rastjo družbenega proizvoda. Prvotno zastavljeni cilji kreditno-monetar- 
ne politike za leto 1980, to je podpora stabilizacijskim tokovom zagotavljanja 
uravnoteženosti na tržišču, brzdanje rasti cen ter zmanjševanje plačilno-bi- 
lančnega deficita ostajajo tudi v tretjem in četrtem kvartalu nespremenjeni, 
kljub nominalno preseženi stopnji rasti družbenega proizvoda. 

Denarno maso in plasmaje bank bo potrebno v četrtem kvartalu povečati 
na 26 odstotkov, prvotni plan je predvideval 22 odstotkov, primarno emisijo pa 
za 49 milijard, kar je za 18 milijard dinarjev več, kot je bilo prvotno predvi- 
deno. Dodatna sredstva bodo v pretežni meri koriščena za kreditiranje selek- 
tivnih namenov in za monetizacijo vrednostnih papirjev. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Delegati 21. okoliša, ste za- 
dovoljni z odgovorom? (Da.) 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje, 36. 
okoliš, L j ubij ana-Center, glede problematike fluktuacije delavcev v organiza- 
cijah združenega dela, ki imajo dislocirane enote v drugih republikah, zaradi 
različnih kriterijev povračila stroškov dnevnic, potnih in drugih stroškov v 
ostalih republikah, bo odgovoril tovariš Edo Gaspari, namestnik predsednika 
Republiškega komiteja za delo. Prosim! 

Edo Gaspari: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov za gospodarsko področje, 36. okoliš, Lj ubij ana-Center je posta- 
vila v Zboru združenega dela Skupščine SR Slovenije naslednje delegatsko 
vprašanje: 

»V organizacijah združenega dela, ki imajo dislocirane enote v drugih 
republikah, je v zadnjem času zapažena visoka fluktuacija delavcev, kar je 
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posledica različnih kriterijev za povračilo stroškov dnevnic, potnih in drugih 
stroškov v drugih republikah. Kakšni ukrepi so možni oziroma ali so sploh 
možni ukrepi za rešitev tega problema?« 

Skupina delegatov predlaga, da ustrezni republiški organ posreduje pis- 
meni odgovor. 

Na postavljeno vprašanje daje Izvršni svet naslednji odgovor. Temeljne 
organizacije združenega dela urejajo povračila stroškov, ki so jih imeli delavci 
pri opravljanju določenih del kot so dnevnice za službena potovanja, povračila 
stroškov za prevoze in podobno, v svojih samoupravnih splošnih aktih spre- 
jetih na podlagi samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov. Ker je 
družbeno usmerjanje razporejanja dohodka in delitve sredstev za osebne do- 
hodke po ustavnih določilih v pristojnosti republik, so republike sprejele tudi 
svoje družbene dogovore oziroma sindikalno listo v posameznih republikah, 
kar ima za posledico različne kriterije za povračilo teh stroškov med republi- 
kami. Razlike v višini dnevnic po sprejetih družbenih dokumentih, ki urejajo 
njihove najvišje zneske, so občutne. Dnevnica znese v Sloveniji 310 dinarjev, 
na Hrvaškem 593 dinarjev, v Makedoniji 588 dinarjev, v Srbiji 593 dinarjev^ 
v Bosni in Hercegovini 450 dinarjev. 

Niso pa tako občutne razlike med najvišjimi zneski, ki so določeni za dnev- 
nico skupaj s stroški prenočevanja. V Sloveniji znese 689 dinarjev, na Hrvaš- 
kem 711 dinarjev, v Makedoniji 735 dinarjev, v Srbiji 711 dinarjev, v Bosni 
in Hercegovini pa 600 dinarjev. 

Po sedanji pravni in sistemski ureditvi je mogoče doseči zmanjšanje raz- 
lik v družbenih usmeritvah, ki urejajo osebne prejemke, ki se pokrivajo iz 
materialnih stroškov, le tako, da se doseže večja usklajenost usmeritev v druž- 
benih dogovorih oziroma sindikalnih listah med republikami in pokrajinama. 
Republiška in pokrajinska vodstva Zveze sindikatov vseh republik oziroma 
pokrajin so konec leta 1975 podpisala med seboj usklajene kriterije za osebne 
prejemke, ki gredo v breme materialnih stroškov in iz skupne porabe, za ka- 
tere se bo sindikat zavzemal, da jih bodo vsebovali samoupravni sporazumi. 

Za večino teh osebnih prejemkov pa je določen le način izračuna najviš- 
jega zneska, ki ga je mogoče priznati delavcu. V naši republiki predlagamo v 
osnutku družbenega dogovora o skupnih osnovah za povračilo stroškov, ki so 
jih imeli delavci pri opravljanju določenih del in nalog, ki je do konca tega 
meseca v javni razpravi, nove rešitve. iPredvideni udeleženci tega družbenega 
dogovora so Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Gospodarska zbornica Slo- 
venije in Zveza sindikatov Slovenije. Pri oblikovanju tega dogovora bodo 
dolžni upoštevati sprejete obveznosti oziroma bodo predlagali nove rešitve tudi 
drugim republikam in pokrajinam. Na tak način pa bomo prišli tudi do zmanj- 
šanja razlik, ki obstajajo med republikami in pokrajinama. Republiški komite 
za delo na osnovi podatkov, ki so jih posredovale organizacije združenega 
dela, ki imajo največ dislociranih enot v drugih republikah, ugotavlja, da 
fluktuacije delavcev v teh enotah v letu 1980 skoraj ni bilo. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! So delegati 36. okoliša za- 
dovoljni z odgovorom? (Da.) 

Na delegatsko vprašanje iz 9. okoliša, Trebnje, bo odgovoril tovariš Zvone 
Kovič, pomočnik predsednika Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano. Prosim! 
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Zvone Kovic: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov 9. okoliša s področja gospodarstva za Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije, je zastavila naslednje vprašanje: 

»Pri zadnji podražitvi mesa dne 16. 9. 1980, kakor tudi pri novih odkupnih 
cenah mesa, je slovenski Izvršni svet zagotavljal, da bodo nove odkupne cene 
za živino veljale za vso Jugoslavijo. Vse občine, ki mejijo s sosednjo republiko 
Hrvaško, so lahko takoj ugotovile, da to ni tako in da dobi kmet, če proda 
živino preko meje, 10 dinarjev po kilogramu žive teže več, kar pomeni 5000 
dinarjev po glavi živine. To je povzročilo, da prodajajo kmetje z obmejnih ob- 
močij živino v sosednjo republiko in zato pri nas ponovno primanjkuje mesa. 
Sprejeti ukrepi Izvršnega sveta ne dajejo pričakovanih rezultatov in je zato 
nujno, da se cene na jugoslovanskem prostoru uskladijo. Pričakujemo, da bo 
Izvršni svet nemudoma ustrezno ukrepal, sicer bomo lahko samo opazovali, 
kako so mesnice v sosednjih republikah založene z mesom, pridelanim v Slo- 
veniji.« 

Na zastavljeno vprašanje dajemo naslednji odgovor. Izvršni svet Skupšči- 
ne SR Slovenije je na svoji seji dne 15. 9. 1980 razpravljal o problematiki ži- 
vinorejske proizvodnje in oskrbi s svežim mesom in v tej zvezi sprejel tudi 
naslednje ukrepe: 

1. Dal je soglasje za povečanje drobnoprodajnih cen svežega mesa na 
ravni proizvajalčevih prodajnih in zaščitnih cen za klavno živino, ki jih je 
Zvezni izvršni svet sprejel 15. 9. 1980 za leto 1981. S tem so bile omogočene 
naslednje odkupne cene za živino: za mlado pitano govedo 46 dinarjev, za 
mesnate prašiče 41 dinarjev in za piščance 33 dinarjev. 

2. Poleg tega je uvedel kompenzacijo v potrošnji mesa mlade pitane go- 
vedi in svinjskega mesta v višini 7 dinarjev za kilogram svežega mesa v pro- 
daji na drobno. 

Z navedenimi novimi odkupnimi cenami za živino so po mnenju Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije rejcem živine zagotovljeni dovolj stimulativni 
ekonomski pogoji. Takšno je bilo tudi mnenje rejcev, združenih v Živinorejski 
poslovni skupnosti Slovenije oziroma v Zadružni zvezi Slovenije in v Gospo- 
darski zbornici Slovenije. 

SAP Vojvodina je še pred določitvijo novih drobnoprodajnih cen mesa v 
Sloveniji uveljavila nove drobno prodajne cene, ki so omogočile formiranje od- 
kupnih cen za živino na višji ravni to je pri mladi pitani govedi na ravni 48,40 
din, kot je bilo to predlagano s strani Zveznega izvršnega sveta. Po uveljavi- 
tvi novih drobnoprodajnih cen v Sloveniji, so nove prodajne cene uveljavili 
tudi v SR Hrvatski, toda na bistveno višji ravni, pri čemer se je drobnoprodaj- 
na cena mlade pitane govedi celo sprostila. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je neposredno po uveljavitvi novih 
drobnoprodajnih cen v Vojvodini ponovno interveniral pri Zveznem izvršnem 
svetu z zahtevo, da se čimprej v vsej SFRJ uvedejo nove, enotne proizvajalčeve 
prodajne cene za živino in sicer na ravni, kot jih je predlagal Zvezni izvršni 
svet. 

Po tem predlogu naj bi se odkupne cene za živino povečale za 31 % pri 
govedi, za 30 odstotkov pri prašičih in za 22 % pri piščancih. Takšen predlog 
je bil kot osnova za dogovarjanje podprt na medrepubliškem komiteju za trg 
in cene s strani predstavnikov vseh republik in pokrajin. 

Na podlagi tega predloga so bile spremenjene cene tudi v naši republiki, 
drugje pa so od tega odstopili. Zaradi tega je prišlo ponovno do povečanega 
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odkupa živine v Sloveniji s strani kupcev z drugih območij države, kjer je 
zaradi manjše proizvodnje kot pri nas problematika oskrbe še težja. Večji od- 
kup s strani kupcev z drugih območij v državi je zlasti prisoten na območju 
ob sosednji republiki. 

Glede na to, da so novo uvedene cene za rejce ekonomsko dovolj stimu- 
lativne, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zavrača predloge za ponovno po- 
večanje odkupnih cen živine. Vztraja pa na uresničitvi vseh sporazumov, ki so 
bili sklenjeni v okviru družbeno organizirane proizvodnje in oskrbe, ki je v 
Sloveniji zajela prek 75% goveje živine, 96% proizvodnje prašičev in praktič- 
no '100% proizvodnje perutnine. 

Zaradi tega je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ob sprejemu novih 
drobnoprodajnih cen za meso oziroma ob določitvi novih odkupnih cen za ži- 
vino sprejel tudi predloge, ki so bili podani s strani živinorejske poslovne skup- 
nosti Slovenije. Po teh predlogih bodo v okviru Živinorejske poslovne skup- 
nosti Slovenije strogo izvajana vsa določila, ki so jih članice te skupnosti že 
sprejele v samoupravnih sporazumih o združitvi v skupnost. S tem bo dana 
podlaga, da bodo resnično spoštovani sklenjeni sporazumi oziroma pogodbe med 
rejci in naročniki proizvodnje tako glede spoštovanja dogovorjene ravni cen 
kot glede dobave dogovorjenih količin proizvodnje. Živinorejska poslovna sku- 
nost bo v primeru nespoštovanja določil članicam ukinila vse bonitete, ki so 
jih le-te deležne v okviru živinorejskega poslovnega sklada in pri najetju krat- 
koročnih kreditov. 

Zaostritev pri izpolnjevanju dogovorjenih obveznosti naj bi prek svojih 
članic zagotovila tudi Zadružna zveza Slovenije. V kolikor to ne bo mogoče 
doseči, je Izvršni svet podprl predlog Živinorejske poslovne skupnosti, da se 
v okviru samoupravnih organov Zadružne zveze Slovenije, Kmetijsko živilske 
poslovne skupnosti Slovenije in splošnega poslovnega združenja tozd kme- 
tijstva in živilstva sprejmejo sklepi, po katerih bodo kršilci dogovorov in spo- 
razumov izgubili pravice do vseh intervencij, ki obstajajo v kmetijski proiz- 
vodnji. 

Izvajanje dogovorjenih obveznosti bodo posebej poostreno spremljali tudi 
organi veterinarske in tržne inšpekcije ob sodelovanju z organi za notranje 
zadeve. Ti organi bodo ukrepali proti vsem kršilcem veterinarskih in sanitar- 
nih ukrepov, ki so zlasti prisotni v oblikah nedogovorjenega domačega zakola 
živine in nedovoljenega prometa z živino. 

Izvršni svet meni, da je za obravnavo tržnih tokov z živino oziroma z me- 
som posebej pomembno, da v občinah, kjer tega še niso storili, nemudoma na 
podlagi zakona o blagovnem prometu sprejmejo odloke o plačevanju prispevka 
za pospeševanje kmetijstva za pridelke, ki niso proizvedeni v okviru družbeno 
organizirane proizvodnje. Z izvajanjem določil teh odlokov — ti pa se v glav- 
nem nikjer, ne izvajajo — lahko občine bistveno omejijo stihijo na trgu z živino 
oziroma z mesom. Izvršni svet meni, da je kompleksna izvedba vseh navedenih 
ukrepov pogoj za nadaljnji stabilni razvoj družbeno organizirane proizvodnje 
živine in oskrbe z mesom. Prav tako Izvršni svet meni, da je ne glede na tre- 
nutno stanje na jugoslovanskem trgu, z izvedbo vseh navedenih ukrepov, gle- 
de na relativno ugodno raven v reji govedi in perutnine v Sloveniji, mogoče 
zagotoviti v republiki zadovoljivo preskrbo prebivalstva z mesom v letošnjem 
letu. Za to pa je potrebna usklajena aktivnost vseh naštetih nosilcev navede- 
nih ukrepov. 
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Izvršni svet si bo v okviru Zveznega izvršnega sveta še nadalje prizadeval 
za čim prejšnjo enotno ureditev te problematike v vsej SFR Jugoslaviji. Prav 
tako pa pripravlja vrsto ukrepov za povečanje proizvodnje živine in za ure- 
ditev odnosov v reprodukcijski verigi proizvodnje, predelave in oskrbe z me- 
som, kar naj bi trajno preprečilo ponovitev obstoječega stanja na trgu z živino 
in mesom. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Delegati 9. okoliša, ste zado- 
voljni z odgovorom? (Da.) Talko kot običajno boste dobili tudi pismeni odgovor. 
Tudi sicer je odgovor na delegatsko vprašanje v celoti objavljen v Poročevalcu. 

Na delegatsko vprašanje 16. okoliša za področje gospodarstva, Maribor, bo 
odgovoril tovariš Borut Snuderl, član Izvršnega sveta in predsednik Republiš- 
kega komiteja za tržišče in splošne gospodarske ?adeve. Vprašanje ste dobili 
na klop, tako da ga verjetno ni potrebno brati. 

Borut Snuderl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Povedal bi samo nekaj besed o pralnih praških. Prepričan sem, da če bi čakali 
na praške samo toliko časa kot ste na odgovor, se taka vprašanja ne bi več 
pojavljala. Glede na to, da je vprašanj veliko, bi skušal najprej odgovoriti na 
te, potem pa bi skušal komentirati nekatere obrazložitve in prikazovanja sta- 
nja, ki se mi zdi, da ni popolnoma točno in bi rad delegate še dodatno infor- 
miral. 

No, v zvezi z vprašanji, ki so postavljena, bi rekel naslednje. 
Znano je, da nezadovoljiva preskrba s pralnimi praški traja že od konca 

lanskega leta. Vzrokov za to je več. Prvo je vsekakor prepočasno reševanje 
glede cen surovin za pralne praške in glede cen pralnega praška samega, potem 
težave pri pridobivanju deviz za uvoz surovin, ker so tovarne, ki proizvajajo 
surovine za pralne praške, v preteklih letih izredno malo izvažale in so pred- 
vsem uvažale, ker so bile usmerjene predvsem v zadovoljitev domačih potreb 
in je ta preorientacija na zagotavljanje deviz z izvozom ali preko sporazume- 
vanja povzročila številne težave. Tretji razlog je povečan izvoz pralnih praškov, 
četrti razlog pa so povečani nakupi praškov, s čimer so ustvarjene zaloge vsaj 
pri nekaterih potrošnikih. 

Proizvodnja pralnih praškov v Jugoslaviji — pralnih praškov primanj- 
kuje v vsej Jugoslaviji in ne samo v Sloveniji — je bila za 21,5% večja kot 
v enakem obdobju lanskega leta. Prav tako je bila proizvodnja v prvih sedmih 
mesecih večja tudi v Zlatorogu, Maribor, in sicer za 7,3'%. V istem obdobju je 
bilo iz Jugoslavije izvoženih 8460 ton pralnega praška, od tega je samo Zlato- 
rog izvozil 1960 ton; leta 1979 je izvozil le 80 ton, kar je približno enomesečna 
poprečna slovenska potrošnja. 

Glede na to, da je ta preskrba že nekaj časa kritična, sta Republiški komi- 
te za trg in splošne gospodarske zadeve in Izvršni svet sprejela številne ukre- 
pe, da bi zadostili povečanemu povpraševanju in izboljšali preskrbo s pralnimi 
praški, kar je za ustvarjanje političnega razpoloženja prav gotovo zelo po- 
membno. 

Nenehno smo bih v stiku s proizvajalci surovin za pralne praške in s pro- 
izvajalci samih pralnih praškov ter jim pomagali reševati cenovne in devizne 
probleme. Iskali smo številne podatke, ki smo jih analizirali, tako da je bilo 
te administrativne vojske, glede katere doživljamo kritiko, bistveno več, kot 
pa bi je bilo, če bi bila preskrba normalna. Zdi se mi pa, če lahko komentiram, 
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da glede na tako obsežno in temeljito delo, ki ga je zahtevalo zbiranje in ana- 
liziranje podatkov, ni ravno na mestu dvom v podatke Zlatoroga. Zdi se mi 
normalno, da v taki situaciji ne želimo samo mesečne, ampak tudi tedenske 
podatke o tem, kakšna je proizvodnja, kako se ta proizvodnja distributira, kakš- 
ni so problemi pri uvozu in podobno. 

Izvršni svet in Republiški komite za trg in splošne gospodarske zadeve 
sta na več sestankih, tudi s podporo drugih republik, intervenirala pri zveznih 
organih za ureditev cen, in kot je znano, smo pred dobrim mesecem dni uspeli 
doseči, da so cene primerneje urejene. Vendar pa se posledice dejstva, da se cene 
mnogo mesecev niso uredile, vlečejo še naprej. Prav to pa je tudi ustvarilo 
potrošniško psihozo. Se enkrat bi poudaril, da smo na več sestankih medrepu- 
bliškega komiteja za tržišče in cene kot tudi na sestankih podpredsednikov 
izvršnih svetov intervenirali, da je treba te zadeve ustrezneje in hitreje ure- 
jati, učinek teh intervencij pa je sedanji nivo ceh. 

Samoupravni interesni skupnosti za ekonomske odnose s tujino smo 
predlagali — pristojni odbori so to tudi sprejeli — da bi maksimalnih ugodno- 
sti pri pridobivanju in uporabi deviz bili deležni proizvajalci surovin in pral- 
nih praškov. Znano je, da mnoge organizacije združenega dela lahko razpola- 
gajo z ustvarjenim deviznim prilivom samo v višini 60'%, medtem ko proiz- 
vajalci surovin in pralnih praškov razpolagajo na osnovi sklepov pristojnih 
organov SISEOT, ki so bili doseženi tudi s podporo komiteja in Izvršnega 
sveta, s 95% deviznim prilivom. 

Ravno tako so bila v letošnjem letu odobrena tudi znatna sredstva za in- 
terventni uvoz surovin. Celotna sredstva za interventni uvoz surovin v letoš- 
njem letu so za Slovenijo znašala nekaj manj kot 30 starih milijard, od česar 
pa je bila ena tretjina porabljena za interventni uvoz in za pomoč pri uvozu 
surovin za pralne praške. Učinkovit ukrep za normalizacijo preskrbe je bil 
storjen, ko so bile uveljavljene nove cene pralnih praškov, vendar pralnih 
praškov še vedno ni. Zato smo se v zadnjem času osredotočili predvsem na 
zagotovitev potrebnih deviznih sredstev. 

Kot sem že rekel, v letošnjem letu je bila ena tretjina vseh sredstev za 
intervencijo, s katerimi je razpolagala republika Slovenija, dodeljena proizva- 
jalcem pralnih praškov oziroma surovin in tako so bila dodeljena določena 
sredstva Zlatorogu, Belinki, Tovarni kemičnih izdelkov Hrastnik, Teolu in 
Etolu Celje. Iz pregleda, ki ga je izdelal SIKO, to je jugoslovansko združenje, 
je razvidno, da bi v drugem polletju letošnjega leta potreboval Zlatorog 3,5 mi- 
lijarde starih dinarjev za uvoz potrebnih surovin. Po usklajenem planu v okviru 
SISEOT je celoten uvoz tozda pralnih praškov v letošnjem letu predviden v 
višini 11 milijard, to pomeni, da je polletna potreba približno 5,5 milijard. Zato 
je seveda ocena, da je za zadnji kvartal potrebno zagotoviti še 5 milijard deviz- 
nih sredstev, po našem mnenju, v določeni meri pretirana. 

Naj se vrnem na ukrepe komiteja in Izvršnega sveta. V septembru smo s 
posebnim dogovorom s Saponio iz Osijeka zagotovili dodatnih 1000 ton pral- 
nih praškov, ki so bili po razdelilniku, dogovorjenem z združenjem trgovine, 
distribuirani posameznim trgovskim organizacijam. Z Zlatorogom in z Dito 
— Tuzla, pa je bilo dogovorjeno, da proizvedejo dodatnih 800 ton do 1000 ton, 
od česar polovico Zlatorog in polovico Dita. Po dogovoru med Zlatorogom in 
Dito je celotno količino prevzel Zlatorog, ki pa v celoti te količine ni uspel 
proizvesti. 
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Predvidevamo, da se bomo v mesecu oktobru dogovorili s proizvajalci su- 
rovin in pralnih praškov za podobne dodatne količine za izboljšanje preskrbe 
na slovenskem trgu in da po potrebi sprostimo tudi dodatne količine iz repu- 
bliških rezerv. 

Na včerajšnji seji Odbora za devizni režim Samoupravne interesne skup- 
nosti za ekonomske odnose s tujino so bili na osnovi tudi našega predloga po- 
trjeni vsi samoupravni sporazumi, ki so jih proizvajalci surovin in pralnih 
praškov predložili v verifikacijo in po katerih pridobivajo devizna sredstva s 
samoupravnim sporazumevanjem na primer s Tovarno dušika, Lipo — Ajdov- 
ščina, tovarno Boris Kidrič in z drugimi organizacijami. 

Glede vprašanja, po kakšnih kriterijih se delitev pralnih praškov oprav- 
lja, moram povedati, da se opravlja na osnovi statističnih podatkov o potrošnji 
oziroma številu prebivalcev. Na tej osnovi so izdelani kriteriji za delitev, ki 
jih je sprejelo Splošno združenje trgovine Slovenije. 

Kar zadeva prikaz stanja, v katerem je rečeno, da so v drugih republikah 
uresničili dogovor o zagotavljanju deviznih sredstev za nemoteno oskrbovanje 
tržišča s praški, pa mislim, da ta trditev ni povsem točna. Znano je, da tovarna 
Prahovo v Prahovu, ki proizvaja tripolifosfat ne dobavlja pogodbenih količin 
in da tudi v ostalih republikah situacija ni urejena oziroma, da ni točno, da bi 
dogovor v ostalih republikah veljal, pri nas pa ne. Prav tako ni točna trditev, 
da je Zlatorog prejel iz intervencijskih sredstev 7500 din, ker je prejel 12 tisoč 
dinarjev več. 

Gre še za nekatere trditve o katerih pa ne bi razpravljal. 
Osnovno vprašanje je, kdaj bo preskrba s pralnimi praški urejena. Glede 

na potrošniško psihozo je v naših razpravah prisotno predvsem vprašanje, kak- 
šna količina bi zadoščala za slovensko tržišče, da bi se ta potrošniška mrz- 
lica umirila. Namreč, ko smo intervenirali z določenimi količinami iz rezerv, 
smo ugotovili, da smo v dveh ali treh dneh prodali toliko kot bi normalno pro- 
dali v 14 dneh. 

Naš namen je, da predlagamo SISEOT, da se zagotovijo dodatna sredstva 
za uvoz surovin, s tem da morajo tudi sami proizvajalci pralnih praškov pris- 
pevati svoj delež potrebnih deviznih sredstev. S tem želimo v naslednjih treh 
mesecih zagotoviti, da bo prišla na slovensko tržišče količina pralnih praškov, 
ki bo zadoščala za 4 do 5-mesečno normalno porabo. To smo glede na kapacitete 
tovarn in glede na razpoložljiva devizna sredstva zmožni zagotoviti. Ocenju- 
jemo tudi, da bi ta količina bila zadostna. Računamo, da bomo z dogovori s 
SISEOT in s proizvajalci zagotovili v naslednjih treh mesecih 5-mesečno koli- 
čino pralnih praškov. Od ravnanja potrošnikov in od naše zavesti pa je odvis- 
no, ali bo ta količina zadoščala. Mislim pa, da bi morala podatke o ukrepih, 
ki jih bomo sprejeli, vsebovati tudi analiza, ki jo pripravlja Izvršni svet za 
naslednjo sejo zbora v zvezi s preskrbljenostjo z repromaterialom in najpo- 
membnejšimi osnovnimi proizvodi široke potrošnje, kamor sodijo praški, olje, 
sladkor in podobno kar vse je sprožalo probleme v letošnjem letu. Verjetno 
bomo predlagali, da določeni proizvajalci, kolikor bomo zagotovili surovine, 
delajo tudi v podaljšanem delovnem času. Vsekakor pa ne gre zanemariti dej- 
stva, da je to le ena od vej proizvodnje in da mora del odgovornosti za za- 
gotovitev potrebnih deviz prevzeti tudi sama, enako kot jo prevzemajo tudi 
proizvajalci hrane, proizvajalci surovin in drugi proizvajalci pomembnih pro- 
izvodov in da lahko družba s pomočjo intervencije poikrije samo del, ne pa 



60 Zbor združenega dela 

vseh potreb po potrebnih deviznih sredstvih. V kolikor pa se dogovorimo dru- 
gače, potem bi veljalo sešteti potrebe vseh podobnih panog. Tako mislim, da bo 
v tem prehodnem razdobju potrebno iz intervencijskih sredstev še zagotavljati 
dodatna sredstva, del jjotrebnh deviznih sredstev pa bo potrebno zagotoviti z 
lastnim izvozom ali pa s samoupravnim sporazumevanjem, kot so to naredili 
tudi nekateri drugi proizvajalci surovin, na primer Belinka, Teol in drugi. 
Hvala lepa 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. So delegati 16. okoliša za- 
dovoljni z odgovorom? (Da) Za sedaj so torej zadovoljni, pričakujejo pa pis- 
meni odgovor. 

Glede ostalih delegatskih vprašanj, in sicer 6. okoliša Velenje-Mozirje, 
Skupščine občine Ljubljana-Bežigrad in drugo delegatsko vprašanje 16. okoliša 
iz Maribora, vas moram obvestiti, da odgovorov na ta vprašanja ne bomo 
poslušali danes, kaže pa sprejeti pobudo in predlog tovariša Snuderla, ki nam 
je obljubil posebno informacijo o problemih glede preskrbe, če bo le mogoče do 
22. oktobra. V kolikor pa ta informacija ne bi dala odgovora na ta vprašanja, 
potem bomo pač vztrajali pri tem, da dobimo na zastavljena delegatska vpra- 
šanja konkretne odgovore. Se delegati strinjate s tem? (Da.) 

Skupina delegatov 1. okoliša iz Celja postavlja delegatsko vprašanje, ki se 
nanaša na odlok Zveznega izvršnega sveta o maksimalnih cenah za proizvode 
železne metalurgije. To vprašanje bomo posredovali delegaciji Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Zeli še kdo postaviti delegatsko vprašanje? (Ne.) Ce ne, zaključujem to toč- 
ko dnevnega reda. 

Obveščam vas, da smo pri točkah dnevnega reda, kjer smo sprejemali kon- 
čne odločitve, usklajeni z Zborom občin in Družbenopolitičnim zborom. 

S tem zaključujem 42. sejo Zbora združenega dela in se vam zahvaljujem 
za udeležbo na današnji seji. Opozarjam vas pa na vabilo, ki ste ga dobili za 
popoldansko svečano zasedanje vseh treh zborov. Hvala lepa. 

(Seja zbora je bila končana ob 14.35.) 



43. seja 

(22. oktobra 1980) 

Predsedoval: Emil Tomažič, 
predsednik Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 9.10. 

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

Na podlagi 11. člena poslovnika Zbora združenega dela moramo najprej 
izvoliti Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja za današnjo 
sejo zbora in verificirati pooblastila. 

Zboru predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja izvolimo naslednje delegate: za predsednika Konrada Hribernika, za 
člana pa Marijo Cafnik in Despota Parezanoviča. So predlagani delegati pri- 
sotni? (Da.) Zeli kdo o predlogu razpravljati? (Nihče.) Ce ne, lahko preidemo 
na glasovanje. Kdor je za predlog, naj prosim glasuje z dvigom roke! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja soglasno izvoljeni predlagani delegati. Prosim verifikacijsko komi- 
sijo, da se sestane in pregleda pooblastila delegatov ter pripravi poročilo za 
zbor. 

Na današnjo sejo zbora so k posameznim točkam dnevnega reda vabljeni 
predstavniki Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, Republiškega sveta Zve- 
ze sindikatov Slovenije, Republiške konference Socialistične zveze delovnega 
ljudstva Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije in Samoupravne interesne 
skupnosti za ekonomske odnose s tujino. Na sejo zbora so vabljeni tudi pred- 
stavniki odborov našega zbora, člani delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, delegati SR Slovenije v Zvez- 
nem zboru Skupščine SFR Jugoslavije ter poročevalci odborov in komisij: 
Aleksander Furlan, poročevalec Odbora za družbenopolitični Sistem, Ernest 
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Kočar, poročevalec Odbora za agrarno politiko, Anton Jelenko, poročevalec Od- 
bora za družbenoekonomske odnose, Francka Herga, poročevalka Odbora za 
finance, Marija Rafolt, poročevalka Odbora za družbenopolitični sistem, Mar- 
jeta Adorjan, poročevalka Komisije za narodnosti, Dušan Žorž, poročevalec Ko- 
misije za pravosodje, Tomaž Kavčič, poročevalec Komisije za volitve, imeno- 
vanja in administrativne zadeve, in Majda Lindič, poročevalka Zakonodajno- 
pravne komisije. 

Prosimo vse tiste delegate, ki nameravajo postaviti delegatska vprašanja, 
— nekateri so to že opravili, — da jih posredujejo tovarišici sekretarki, da bi 
lahko z njimi seznanili Izvršni svet oziroma druge ustrezne republiške funkcio- 
narje. S tem bi jim omogočili, da nanje odgovore, v kolikor bo to mogoče, že na 
današnji seji zbora. 

Obveščam vas, da ste prejeli danes na klop listo in pregled predstavnikov 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k posameznim točkam dnevnega reda, 
zato jih kasneje ne bom posebej navajal. Prav tako ste dobili na klop seznam 
gradiv k posameznim točkam dnevnega reda, ki jih prav tako ne bom posebej 
navajal. 

Prosim, da medtem, ko dela verifikacijska komisija, pregledate gradiva, ki 
ste jih prejeli na klop. Dovolite mi, da vas obvestim, da smo prejeli precej- 
šnje število pismenih razprav k 5. točki dnevnega reda. Ker so delegati izra- 
zili željo, da ne bi razpravljali, ker so razprave obsežne, predlagam, da bi 
delegati, ki so razprave že oddali, vendarle razpravljali in v svoji razpravi opo- 
zorili le na bistvena vprašanja. 

Je verifikacijska komisija že končala z delom? (Da.) Prosim predsed- 
nika, da posreduje poročilo. 

Konrad Hribernik: Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil 
in imunitetna vprašanja Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za 
43. sejo dne 22. oktobra 1980. 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo 
delegatska pooblastila 138 delegatov, in sicer: iz gospodarskega področja 85 
delegatov, iz prosvetno-kulturnega področja 17 delegatov, iz socialno-zdrav- 
stvenega področja 12 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 15 delegatov, iz obrtne 
in podobnih dejavnosti 4 delegati, iz delovnih skupnosti državnih organov, 
družbenopolitičnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti 4 de- 
legati in iz delegacij aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi v oboro- 
ženih silah SFR Jugoslavije 1 delegat. 

Na današnji seji niso prisotni delegati iz naslednjih področij oziroma 
okolišev: gospodarsko področje, 7. okoliš, en delegat, 8. okoliš, en delegat, 36. 
okoliš, en delegat, 22. okoliš, en delegat in 29. okoliš, en delegat: skupno 5 
delegatov; prosvetno-kulturno področje, 9. okoliš, en delegat; socialno zdrav- 
stveno področje, 3. okoliš, en delegat; kmetijska dejavnost, 4. okoliš, en de- 
legat, 5. okoliš, en delegat in 7. okoliš, en delegat, skupno 3 delegati; obrtne in 
podobne dejavnosti, 4. okoliš, en delegat; iz delovnih skupnosti državnih or- 
ganov, družbenopolitičnih organizacij in društev, 1. okoliš, en delegat. Skupno 
torej ni navzočih 12 delegatov. 

Komisija je pregledala vsa predložena pooblastila in ugotovila, da so vsa 
pooblastila v skladu z zakonom in ustavo SR Slovenije, zato predlaga, da Zbor 
združenega dela vsa predložena pooblastila verificira. Hvala lepa. 
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Predsednik Emil Tomažič: Zeli kdo razpravljati o poročilu komisije? 
(Nihče.) 

Če ne želi nihče razpravljati, dajem poročilo na glasovanje. Glasovali bomo 
javno, z dvigom rok. Kdor je za poročilo, naj prosim to potrdi z dvigom 
roke! ((Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno potrdil poročilo Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov 
za 43. sejo Zbora združenega dela. 

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

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

Obveščam vas, da zboru še niso predloženi osnutki dogovorov o temeljih 
družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1981 do leta il985., ki smo jih 
predvideli v sklicu za današnjo sejo zbora. Usklajevanje o teh dogovorih še ni 
zaključeno, zato bomo na seji obveščeni o poteku usklajevanja o osnutkih 
dogovorov, hkrati pa tudi o pripravah planskih dokumentov SR Slovenije za 
obdobje 1981—1985. 

Predsednik Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, je 
poslal v soglasje predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o posojilu med vlado 
SFR Jugoslavije in vlado Republike Iraka s predlogom, da ga zbor obravnava 
po skrajšanem postopku, ker ga bo Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR 
Jugoslavije obravnaval na seji 30. oktobra. Zato predlagam razširitev dnevnega 
reda z navedenim predlogom zakona. 

Glede na navedeno predlagam zboru, da sprejme za današnjo sejo nasled- 
nji dnevni red: 

1. določitev dnevnega reda 43. seje Zbora združenega dela; 
2. odobritev zapisnika 42. seje Zbora združenega dela; 
3. določitev osnutka dopolnil k ustavi Socialistične republike Slovenije; 
4. informacija o uveljavljanju metod in načinov dela Skupščine SR Slo- 

venije, njenih zborov in delovnih teles; 
5. informacija o poteku usklajevanja o osnutkih dogovorov o temeljih 

družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1981 do leta 1985 in informa- 
cija o pripravah planskih dokumentov ŠR Slovenije za obdobje 1981—1985; 

6. osnutek zakona o varnosti na žičnicah in vlečnicah; 
7. osnutek družbenega dogovora o skupnih osnovah za oblikovanje in 

delitev sredstev za osebne dohodke in skupno porabo in osnutek družbenega 
dogovora o skupnih osnovah za povračilo stroškov, ki so jih imeli delavci pri 
opravljanju določenih del in nalog; 

8. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o združevanju 
organizacij združenega dela v splošna združenja in Gospodarsko zbornico Ju- 
goslavije; 

9. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o posojilu med vlado SFR 
Jugoslavije in vlado Republike Iraka; 

10. volitve in imenovanja; 
11. predlogi in vprašanja delegatov. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako predlaganega dnev- 

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

Ugotavljam, da je dnevni red za 43. sejo Zbora združenega dela soglasno 
sprejet. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 42. seje Zbora združenega dela. 

Zapisnik ste dobili. Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev zapis- 
nika 42. seje našega zbora? (Ne.) Ker nima nihče predloga za spremembo ozi- 
roma dopolnitev zapisnika, ugotavljam, da je zapisnik 42. seje Zbora združe- 
nega dela soglasno sprejet. 

Obveščam vas, da bomo na skupnem zasedanju Zbora združenega dela, 
Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora poslušali poročilo Komisije Skupščine 
SR Slovenije za pripravo sprememb ustave in o pripravi besedila osnutka 
amandmajev k ustavi SR Slovenije, ki ga bo podal predsednik komisije, tovariš 
Milan Kučan. 

Prav tako bomo na skupnem zasedanju poslušali uvodno obrazložitev k 
informaciji o uveljavljanju metod in načinov dela Skupščine SR Slovenije, nje- 
nih zborov in delovnih teles, ki jo bo podal tovariš Ludvik Golob, podpred- 
sednik Skupščine SR Slovenije. 

Sedaj bomo počakali na prihod delegatov ostalih dveh zborov. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.25 in se je nadaljevala ob 11.40.) 

Predsednik Emil Tomažič: Predlagam, da nadaljujemo sejo. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na določitev osnutka 
dopolnil k ustavi Socialistične republike Slovenije, ki ga je predložila Komisija 
za pripravo sprememb ustave SR Slovenije. 

Poročilo o delu komisije smo poslušali na skupnem zasedanju. Gradivo ste 
prejeli z dopisom z dne 31. 7. 1980. Na klop ste prejeli danes osnutek sklepa k 
besedilu osnutka amandmajev k ustavi Socialistične republike Slovenije in 
upam, da ste ga medtem uspeli prebrati. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne.) Želijo poročevalci odbora in 
komisij poročilo ustno dopolniti? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Prijavljenih razprav- 
ljalcev ni. 

Če ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na gla- 
sovanje. Dajem na glasovanje osnutek sklepa, ki ga imate pred seboj. Kdor je 
za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (97 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(3 delegati.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
Hkrati ugotavljam, da še niso vsi delegati v dvorani. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na informacijo o 
uveljavljanju metod in načinov dela Skupščine SR Slovenije, njenih zborov in 
delovnih teles. 
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Uvodno besedo smo poslušali na skupnem zasedanju. Informacija je bila 
objavljena v Poročevalcu št. 16. 

Informacijo so obravnavala vsa delovna telesa zbora. Odbor za družbeno- 
politični sistem je kot matično delovno telo predlagal v skupino delegatov Alek- 
sandra Furlana in Marijo Rafolt. Predlagam, da omenjena delegata spremljata 
razpravo o informaciji in se po končani razpravi sestaneta z delegati drugih 
dveh zborov zaradi morebitne uskladitve predlogov sklepov. 

Predlogi sklepov k informaciji o uveljavljanju metod in načinov dela 
Skupščine SR Slovenije, njenih zborov in delovnih teles, ki ste jih prejeli danes 
na klop, so pripravljeni na podlagi vseh dosedanjih razprav v delovnih telesih 
Skupščine in zbora. Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) 

Besedo ima tovariš Lojze Janko, namestnik predsednika Republiškega ko- 
miteja za zakonodajo. Prosim! 

Lojze Janko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slovenije podpira informacijo o uveljavljanju metod 
in načinov dela Skupščine SR Slovenije, njenih zborov in delovnih teles. Glede 
posameznih vprašanj, obravnavanih v informaciji, pa so stališča, mnenja in 
predlogi Izvršnega sveta naslednji. 

Zavzemati se je potrebno za načela programiranja, ki jih vsebuje informa- 
cija, zlasti za načela kontinuiranega planiranja, odprtega programa in pove- 
zanosti ter usklajenosti delovnega programa Skupščine SR Slovenije s programi 
dela drugih družbenih dejavnikov. Posebej pa se je potrebno zavzemati za 
realnost delovnega programa in določitev prioritetnih, najbolj aktualnih druž- 
benopolitičnih nalog. Realnost programov Skupščine SR Slovenije je bistvena 
ne le za nemoten potek dela Skupščine in njenih zborov, temveč tudi za delo 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in republiških upravnih organov. Glede 
na številne planske in operativne naloge, se je potrebno pri delu programa, ki 
se nanaša na zakonodajno aktivnost, zavzemati za to, da bodo v programu 
predvideni predvsem tisti zakoni oziroma njihove spremembe in dopolnitve, 
ki so nujne za uveljavitev družbenoekonomskega in političnega sistema, opre- 
deljenega v ustavi in zakonu o združenem delu. 

Pri programiranju pa je potrebno upoštevati še izreden pomen priprav de- 
lovnega programa. Vsekakor se je potrebno zavzemati za dosledno izpolnjevanje 
letnih in periodičnih delovnih načrtov. Taka trdnost programov, ki je potrebna 
zlasti za učinkovito delovanje delegatske skupščine, pa zahteva pri programi- 
ranju zakonodajnega dela vsebinsko poglobljene razprave. Program ne sme 
biti le spisek vprašanj, za katera posamezni dejavniki programiranja menijo, 
da bi jih kazalo uvrstiti na dnevne rede Skupščine, temveč je potrebno pred 
sprejemom programa natanko proučiti, katere zakone in katere druge naloge je 
v naslednjem letu potrebno vključiti v program. 

Pri zakonodajnem delu programa je potrebno pripraviti že del prve faze 
zakonodajnega postopka in predvideti, ali je nek zakon oziroma ali so njegove 
spremembe in dopolnitve dejansko potrebne. Pri tej oceni pa bo potrebno upo- 
števati, da zakonodajna aktivnost ne more nadomestiti splošne družbene akcije 
in dejavnosti samoupravnih subjektov pri uresničevanju novih družbenoeko- 
nomskih odnosov, temveč lahko odpravi le ovire za njihovo uveljavitev ter 
začrta smer in okvire njihovega razvoja. Ni mesta za zakonodajno aktivnost 
tedaj, kadar je mogoče uveljaviti nove družbenoekonomske odnose z aktiv- 
nostjo vseh družbenoekonomskih dejavnikov in zlasti samoupravnih subjektov. 

5 
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Pri programiranju zakonodajnega dela in posameznih faz zakonodajnega 
postopka je nujno upoštevati vse roke, potrebne za učinkovito delovanje dele- 
gacij, temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, pa tudi časovno ob- 
dobje, ki ga predlagatelj potrebuje za delovno pripravo posameznih aktov. 
Zlasti pa je potrebno upoštevati nujnost medsebojnega usklajevanja republiških 
upravnih organov, še posebej kolegijskih. 

Zavzemati se je potrebno, da mora biti vsak sklep zbora, s katerim le-ta 
sprejme akt v določeni fazi zakonodajnega postopka, vsebinski in da bo vse- 
boval stališča, mnenja in predloge, ki naj jih predlagatelj upošteva pri pri- 
pravi akta v naslednji fazi. Formalen sklep, da naj predlagatelj upošteva le 
stališča, mnenja in predloge, ki so prišli do izraza v delegacijah, delovnih tele- 
sih zborov in v razpravah na samih zasedanjih zborov, naj bi bil možen le 
tedaj, če bi zbor predhodno ugotovil, da so stališča, mnenja in predlogi uskla- 
jeni in vsebinsko enako usmerjeni. Ce pa bi se stališča, mnenja in predlogi 
razhajali, je nujno potrebno po izvedenem usklajevanju sprejeti vsebinski 
sklep, ki se bo opredelil do različnih mnenj in predlogov. Tak vsebinski sklep 
v prvih dveh fazah zakonodajnega postopka zahteva usklajevanje stališč in 
mnenj delegatov, delovnih teles in predlagatelja med samim potekom zbora, 
po potrebi pa tudi odložitev sklepanja. 

Zlasti podpiramo predlog, da je potrebno tedaj, ko se odločamo o predlogu 
zakona, torej v zadnji fazi zakonodajnega postopka, in ko so vloženi številni 
amandmaji, odločanje o predlogu in amandmajih odložiti za čas, ki je potre- 
ben, da se do amandmajev opredelijo delegacije temeljnih samoupravnih orga- 
nizacij in skupnosti, saj se sicer odločanje Skupščine in opredeljevanje dele- 
gatov do amandmajev približuje odločanju poslanske skupščine. 

Pri obravnavanju teh aktov, — posebej velja ta ugotovitev za Zvezni zbor 
— se je potrebno dejansko zavzemati za doslednejše uveljavljanje delegatskih 
odnosov. To še zlasti velja za predhodne postopke, ko se delovno pripravljajo 
posamezni pomembni zakoni. Potrebno je zagotoviti, da bodo predstavniki Iz- 
vršnega sveta in Skupščine SR Slovenije oziroma republiških upravnih orga- 
nov v pogledu načelnih vprašanj nastopali v zveznih organih, zlasti v med- 
republiških komitejih z delegatsko izoblikovanimi stališči. Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije podpira prizadevanja, da se v poslovnik Skupščine vnesejo 
določbe, ki bodo uveljavile učinkovito delovanje delegatskega sistema in vse 
potrebne oblike in metode dela. 

Izvršni svet pa bo tudi sam vnesel v svoj poslovnik ustrezne spremembe in 
dopolnitve. Hvala lepa. 

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

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Griša Nagy, delegat Zbora zdru- 
ženega dela za področje državnih organov, 1. okoliš, Ljubljana-Center. Prosim! 

Griša Nagy: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov, ki delegira delegate za področje državnih organov, s sedežem v 
občini Ljubljana-Center, je na svoij seji dne 17. 10. 1980 obravnavala informa- 
cijo o uveljavljanju metod in načinov dela Skupščine SR Slovenije, njenih 
zborov in delovnih teles. 

Člani skupine delegatov so s predlaganimi rešitvami v glavnem soglašali. 
Podali pa so nekaj konkretnih in vsebinskih pripomb k 9. in 10. poglavju na- 
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vedene informacije in dajejo naslednjo pripombo za obravnavanje in ureditev 
določenih vprašanj za delo delegatov in delegatske baze. 

Ker sedanji sistem informiranja še vedno ne zagotavlja v celoti ustrezne 
obveščenosti delegatskih baz o vseh pomembnih vprašanjih iz dela Skupščine 
oziroma njenih zborov, je skupina delegatov poudarila vlogo sredstev javnega 
obveščanja, predvsem telekomunikacijske tehnike na eni strani in vlogo delov- 
nih teles zborov Skupščine pri izdelavi konkretnih odgovorov na predloge in 
pobude delegatov v razpravah v zborih Skupščine SR Slovenije na drugi strani. 

Skupina delegatov je izoblikovala pobudo predlagatelju informacije, da v 
svoj delovni program in v uveljavitev predlaganih sprememb poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije vključi po eni strani sredstva javnega obveščanja na ta 
način, da se na vsako, poudarjam vsako konkretno sistemsko razpravo posa- 
meznega delegata v zborih Skupščine SR Slovenije v največji možni meri da 
konkreten odgovor v aktualnih dnevnih oziroma tedenskih informativnih od- 
dajah tako radia kot televizije, medtem ko se na pobude in predloge posamez- 
nih delegatov nesistemskih razprav v zborih Skupščine SR Slovenije dajejo 
pismeni odgovori, ki se objavijo v posebni prilogi Poročevalca. 

Skupina je sprejela zaključek, da informacija o uveljavljanju metod in 
načinov dela Skupščine SR Slovenije, njenih zborov in delovnih teles ni pov- 
sem zadovoljila svojemu namenu. Skupina predlaga, da se informacija dopolni 
z novo vsebinsko in organizacijsko usmeritvijo Sekretariata za informiranje. 
Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Imamo nekaj predlogov, ki 
bodo zahtevali nadaljnjo proučitev. Na del pripomb je bilo po mojem mnenju 
danes že odgovorjeno v sami informaciji, in sicer tam, kjer gre za to, da naj bi 
delovna telesa dala odgovor na zastavljena vprašanja. Če bomo v bodoče šli 
pri pomembnejših zadevah na tako imenovani dvofazni postopek in če bodo 
seveda tudi delegati v delegacijah in skupinah spoštovali dogovor, da bodo tudi 
obratno pravočasno sporočali zboru, kaj menijo o posameznih odprtih vpra- 
šanjih, potem bi na ta del opozorjenega problema že našli rešitev. Glede tiska 
pa to zahteva tudi razgovor s predstavniki tiska. Vedno bolj je prisotno dej- 
stvo, da na področju informiranja še vedno ne dosegamo takšnega stanja, da bi 
bili delegati pravočasno informirani. To verjetno ni samo v interesu delegat- 
skega sistema ampak tudi informiranja, ki se bo na ta način vključevalo v de- 
legatski sistem, da bi tisk in druga sredstva informiranja še bolj kot doslej 
opravljali svojo funkcijo. 

Besedo ima tovariš Karel Štucin, delegat Zbora združenega dela, področje 
gospodarstva, 14. okoliš, Tržič. Prosim! Boste razpravo oddali v pismeni 
obliki? (Da.) 

Besedo ima tovarišica Ivanka Repič, delegatka Zbora združenega dela, 
področje gospodarstva, 30. okoliš, Kamnik. Prosim! 

Ivanka Repič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupini delegatov za Zbor združenega dela s področja gospodarstva in Zbor 
občin Skupščine SR Slovenije iz občine Kamnik, sfta na skupni seji dne 20. no- 
vembra 1980 obravnavali informacijo o uveljavljanju metod in načinov dela 
Skupščine SR Slovenije, njenih zborov in delovnih teles ter sprejeli naslednja 
stališča in predloge. 

5' 
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V zvezi s pobudami, vlogami in vprašanji delegacij in delegatov podpiramo 
predlog, da je potrebno opozorilom in pobudam delegatov nameniti večjo po- 
zornost tako v Skupščini kot v Izvršnem svetu, republiških upravnih organih 
in drugih organih. Iz dosedanje prakse ugotavljamo, da so bile pobude, posre- 
dovane iz občin, ob obravnavi na zborih republiške Skupščine deležne pre- 
majhne podpore ustreznih organov, ki bi jih morali strokovno obdelati in pri- 
praviti za razpravo. Na te pobude pa se je z izgovorom, da bo to področje v 
prihodnjem obdobju kompleksne je obdelano, večkrat tudi pozabilo. Tak odnos 
pa je seveda vplival na aktivnost delegatov in delegacij in njihovo pripravlje- 
nost, da bi še naprej oblikovali kakršnekoli pobude. 

S tem v zvezi predlagamo, da bi v poslovniku republiške Skupščine ozi- 
roma njenih zborov jasno opredelili postopek za ravnanje v zvezi s pobudami 
in opozorili delegatov, prav tako pa tudi naloge strokovnih služb Skupščine 
SR Slovenije. 

V zvezi s pošiljanjem gradiv za seje zborov republiške Skupščine predla- 
gamo, da se prouči možnost, da bi pošiljanje gradiv za posamezne seje uredili 
tako, da bi delegati dobili celotno osnovno gradivo skupaj, naslednjič pa pri- 
pombe, mnenja in stališča delovnih teles Skupščine. Sedanji način pošiljanja 
gradiv, ko delegati prejmejo posamezna gradiva tudi več mesecev pred ob- 
ravnavo na sejah zborov, kasneje pa še nekajkrat gradivo za isto sejo, onemo- 
goča delegatom pregled nad celotnim gradivom, zato je učinkovito spremljanje 
in obravnavanje tega gradiva onemogočeno. 

Zadeve, za katere ni v celoti pripravljenega ustreznega gradiva, po našem 
mnenju ne bi smele priti na dnevni red seje posameznega zbora. Predlagani 
način pošiljanja gradiva bi zmanjšal stroške delovanja skupščinskega sistema. 
Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Prijavljenih razpravljalcev ni več. Želi 
še kdo razpravljati? (Da.) Prosim! Besedo ima tovariš Branko But, delegat Zbo- 
ra združenega dela za socialno-zdravstveno področje, 9. okoliš, Celje. 

Branko But: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Ko 
smo se na naši skupini delegatov pripravljali in obravnavali gradivo za današ- 
njo sejo Zbora združenega dela, smo precej pozornosti posvetili tudi obrav- 
navanju informacije o uveljavljanju metod in načinov dela Skupščine SR Slo- 
venije, njenih zborov in delovnih teles. 

Predvsem smo se ustavili pri delu in pogojih dela naše skupine delegatov 
in ugotovili, tako kot pri vsakokratnem našem srečanju, da se stvari ponavljajo 
že od začetka našega delovanja. O tem smo podrobno razpravljali tudi lansko 
leto, ko smo se pripravljali oziroma obravnavali probleme pri uveljavljanju 
delegatskega sistema, in sicer na regijskih posvetih, kakor tudi ob obravnavi 
poročila na sejah zborov Skupščine SR Slovenije, ko smo obravnavali to pro- 
blematiko. 

Ugotavljali smo namreč, da smo pri našem delu vedno osamljeni. Tu so po- 
leg subjektivnih razlogov tudi objektivni razlogi. Naša skupina delegatov ob- 
sega področje 12 občin, kar se razlikuje od celjske regije, ki je sestavljena iz 
osmih občin, ko torej te medobčinske institucije pokrivajo le osem občin. Pod- 
ročje zdravstva, za katerega je oblikovana naša skupina delegatov, je zopet dru- 
gačno območje. Tako na primer naša skupina delegatov vključuje Velenje, ki se 
združuje v našo skupino delegatov, ne združuje pa se v regionalno zdravstveno 
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skupnost Celje, ampak spada h Koroški zdravstveni regiji. Stališča občin se 
ponavadi posredujejo na seje zborov Skupščine SR Slovenije predvsem prek 
delegacij, ki so ustanovljene v okviru ene občine. 

V uvodnih besedah sem pogrešal poseben poudarek v zvezi s to problema- 
tiko, v sami informaciji pa so v poglavju XII omenjena nekatera odprta vpra- 
šanja glede teh problemov. V predloženem predlogu sklepov ta problematika 
ni omenjena, zato predlagam, da predloženi predlog sklepov, ki smo ga dobili, 
dopolnimo s posebno točko, ki naj zajema proučitev sprememb volilne zakono- 
daje in po potrebi izdelavo predlogov in dopolnil volilnih zakonov, da bi pre- 
segli te objektivne težave za boljše delo naših skupin delegatov. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Skupina bo razpravo pro- 
učila in poročala zboru. Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče več 
razpravljati, zaključujem razpravo in prekinjam to točko dnevnega reda. Prosim 
skupino in sicer tovarišico Marijo Rafolt in Aleksandra Furlana, da se sestane 
z delegati drugih zborov in da poroča zboru. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na informacijo o 
poteku usklajevanja o osnutkih dogovorov o temeljih družbenega plana Ju- 
goslavije za obdobje od leta 1981 do leta 1985 in informacijo o pripravah plan- 
skih dokumentov SR Slovenije za obdobje 1981—1985. 

Kot mo že uvodoma ugotovili, osnutki dogovorov o temeljih družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje 1981—1985 niso bili predloženi, zato bomo danes 
poslušali le informacijo o poteku usklajevanja o osnutkih teh dogovorov in 
informacijo o pripravi republiških planskih aktov za naslednje srednjeročno 
obdobje. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli informacijo o poteku 
dogovarjanja o temeljih družbenega načrta Jugoslavije za dobo od leta 1981 
do leta 1985, ki jo je predložila Skupščina SFR Jugoslavije, sklepe Zbora re- 
publik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije ob obravnavi informacije o po- 
teku tega dogovarjanja in gradivo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
»•Stanje in predlogi v zvezi s pripravljanjem planskih dokumentov za obdobje 
1981—1985«. 

Informacijo bo dal tovariš Vladimir Klemenčič, podpredsednik Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije. Prosim! 

Vladimir Klemenčič: Tovarišice in tovariši delegati! Namen te in- 
formacije je, da Izvršni svet seznani delegate s potekom usklajevanja dogovorov 
o temeljih družbenega plana Jugoslavije in ob tem preveri stališča, ki naj jih 
zastopa pri nadaljnjem delu. Pri tem izhajamo iz tega, da Izvršni svet ne more 
skleniti teh dogovorov v federaciji brez pooblastila Skupščine SR Slovenije. Z 
informacijo želimo seznaniti delegate tudi z zadnjimi ocenami in podatki o 
stanju in nekaterih usmeritvah pri nadaljnjih pripravah planov v republiki. 

V postopku dogovarjanja so štirje osnutki dogovorov o temeljih družbenega 
plana Jugoslavije: dogovor o temeljih družbenega plana o usklajevanju in 
usmerjanju tokov družbene reprodukcije, dogovor o temeljih družbenega plana 
o politiki razvoja ekonomskih odnosov s tujino, dogovor o politiki in razvoju 
gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo ter dogovor o temeljih 
družbenega plana o razvoju JLA in določanju drugih skupnih interesov in 
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ciljev na področju narodne obrambe in varnosti države skupaj z dogovorom 
o razvoju zmogljivosti vojne industrije. 

V začetku leta, ko so se začela prva usklajevanja, je bila v ospredju pred- 
vsem zasnova dogovorov. Predstavniki Izvršnega sveta so se pri tem zavzemali 
zlasti za konkretno opredeljevanje nalog in obveznosti ter njihovih nosilcev v 
dogovorih. 2e vedno pa se srečujemo z mnenji, da naj bi dogovori opredelili 
predvsem ekonomsko politiko in njene ukrepe. V tem času so se začela tudi 
usklajevanja stališč glede razvojne strategije Jugoslavije v novem obdobju. 
Ta faza priprav je potekala v prvi polovici leta. Celotno vsebinsko usklajeva- 
nje pa se je nato pospešeno nadaljevalo v septembru in oktobru. Pri tem oce- 
njujemo, da vsak novi krog usklajevanja prinaša rezultate in zbliževanje sta- 
lišča, kar je pomembno še zlasti, če upoštevamo raznolikost pogojev in material- 
nih osnov, iz katerih izhajajo udeleženci pri usklajevanju. 

Po naši oceni dogovori v osnovi izhajajo iz smernic, ki jih je sprejela 
Skupščina SFR Jugoslavije ob soglasju republiških in pokrajinskih skupščin. 
Razlike pa nastajajo pri konkretizaciji smernic, kar je povezano z različnimi 
materialnimi in drugimi interesi. Del težav je nedvomno povezanih tudi z dejst- 
vom, da osnutki dogovorov niso dovolj oprti na planska predvidevanja samo- 
upravnih nosilcev planiranja in osnutke dogovorov republik in pokrajin. Uskla- 
jevanje teh dogovorov z opredelitvami samoupravnih nosilcev planiranja je zato 
ena od poglavitnih nalog nadaljnjih priprav. Za nekatere med predloženimi 
osnutki je še vedno značilno, da gredo v preširoko opredeljevanje skupnih cil- 
jev, interesov in nalog. Takšno opredeljevanje prioritet zmanjšuje možnosti za 
njihovo uresničitev oziroma ni skladno z zahtevo po realnosti planov. Pri pri- 
pravi vseh štirih dogovorov bo potrebno še naprej vztrajati, da ti pomenijo do- 
sledno izpeljavo stabilizacijske politike. 

Razen teh skupnih opredelitev, ki se nanašajo na vse dogovore, bo potrebno 
pri posameznih dogovorih nameniti pozornost predvsem naslednjim vprašanjem: 

Pri dogovoru o usklajevanju in usmerjanju tokov družbene reprodukcije 
bo potrebno nadaljevati usklajevanje o kvantifikacijah možnih okvirov razvoja 
v obdobju 1981—1985. S tem je povezano opredeljevanje prioritet v razvoju in 
izboru ukrepov ekonomske politike. Trenutno poteka usklajevanje na podlagi 
naslednjih ocen materialnih okvirov razvoja v naslednjem obdobju: rast druž- 
benega proizvoda v federaciji je 5%, zaposlenost 3%, investicije v osnovna 
sredstva 3,6% industrijska proizvodnja 5,5%, kmetijska proizvodnja — 4— 
4,5 %, izvoz blaga in storitev 8 %, uvoz blaga in storitev 2,5 % do 3 %, rast pro- 
duktivnosti 2 % in rast življenjskega standarda 3,8 %. 

Menimo, da bi bilo v nadaljnjem usklajevanju potrebno preveriti realnost 
načrtovane višine rasti družbenoekonomskega proizvoda, rast investicij, še po- 
sebej v negospodarstvu ter rast življenjskega standarda. Podpiramo predloženo 
naraščanje izvoza, vendar ocenjujemo, da v dogovorih ni dovolj zagotovil, da 
bi tako naraščanje tudi uresničili. Pri opredeljevanju materialnih okvirov raz- 
voja je nujno izhajati iz tega, da je zadolženost in neusklajenost v ekonomskih 
odnosih s tujino poglavitni omejitveni faktor prihodnjega srednjeročnega ob- 
dobja. 

Odprto je tudi vprašanje uporabe bilanc v osnutkih dogovorov. Bilance je 
treba uporabljati kot analitično in informacijsko podlago v procesu samo- 
upravnega planiranja in sporazumevanja med nosilci planiranja. Pri tem 
podpiramo priprave bilanc na nivoju federacije s področja energetike in osnov- 
nih živil. V dogovoru ni mogoče zapisati končnih bilančnih postavk, ker je 
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potrebno še izpeljati postopek samoupravnega sporazumevanja med zaintere- 
siranimi nosilci v združenem delu. Bilance v federaciji in v republikah bi bile 
potem rezultat tega procesa sporazumevanja in dogovarjanja. Strinjamo se, da 
v tem procesu sodelujejo tudi republike in avtonomni pokrajini ter prevzamejo 
svoj del odgovornosti pri preskrbi. Na ta način bilance ne bi postale administra- 
tivni instrument. 

Uspešen potek samoupravnega sporazumevanja ter spoštovanje načel enot- 
nega jugoslovanskega trga terja enakopraven položaj udeležencev v tem spora- 
zumevanju. To vključuje možnost uvozne intervencije s strani republike. Ob 
tem je potrebno nadaljevati razpravo o financiranju proizvodnje, upoštevajoč 
tudi možnost uporabnikov, da zagotove ta sredstva. 

Zavzemamo se za čvrsto sporazumevanje in iz tega izvedeno bilanciranje, 
ki naj zagotovi oskrbo domačega tržišča. Takšen pristop odpira perspektive 
proizvodnje za izvoz, ki naj se ob normalnih pogojih vključi v zunanje-trgovin- 
sko menjavo. Dokumentacija ob dogovoru ne daje podatkov o potrebnih vlaga- 
njih v proizvodnjo, predelavo in v izvoz, temveč izhaja dogovor iz ocenjenih 
možnosti, prirodnih danosti in ocene povpraševanja po hrani v svetu in iz pred- 
postavke, da je mogoče doseči potrebne količine z ustreznimi ukrepi ekonom- 
ske politike. Pogledi na pristop k svobodnemu izvozu vseh količin hrane, ki 
niso bilančno oziroma samoupravno dogovorjene, niso usklajeni. Razen tega se 
enak pristop zahteva za druge surovine in proizvode, vključno z institutom de- 
vizne kompenzacije, če pride do prepovedi izvoza. 

Pri preskrbi z energijo je neusklajeno vprašanje vlaganj v domače ener- 
getske vire, in sicer so prisotni predlogi, da se naložbe zagotovijo tudi za za- 
držanje sedanje preskrbe. Kar zadeva nafto je storjen napredek glede na se- 
danje stanje, ko uvoz nafte bremeni plačilno-bilančne pozicije štirih republik 
in pokrajin. Zaradi varčevanja in drugih razlogov je smotrno, da za preskrblje- 
nost odgovarjajo in prispevajo k njenemu zagotavljanju vse republike in obe 
pokrajini. Sprejeto je, da devize za uvoz nafte zagotavljajo z združevanjem 
samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino republik in 
avtonomnih pokrajin. Na tej podlagi naj bi se uredili tudi odnosi med rafine- 
rijami in uporabniki tako, da bi zagotovili enakomerno preskrbljenost celotnega 
tržišča. Ob tem bo potrebno še uskladiti stališča glede preskrbe z domačo nafto. 
To se nanaša na njeno uporabo v energetske oziroma tehnološke namene, zago- 
tavljanje sredstev za naložbe pri raziskavah in odpiranju novih zmogljivosti. 
Zagotavljanje deviz prek republiških in pokrajinskih samoupravnih interesnih 
skupnosti za ekonomske odnose s tujino, je predvideno tudi pri oskrbi s pli- 
nom in premogom za koksiranje iz uvoza. 

Glede surovin menimo, da se je potrebno zavzemati za to, da zožimo spi- 
sek na strateško pomembne surovine. Podpiramo usmeritev v razvoj domače 
surovinske podlage, vendar moramo zagotoviti racionalnost pri nadomeščanju 
uvoznih surovin z domačimi. 

Končne količine proizvodnje naj bi bile opredeljene na osnovi samouprav- 
nih sporazumov o temeljih planov zainteresiranih samoupravnih organizacij in 
bi bile šele potem zapisane v dogovor. Predlagane kvantifikacije v osnutku do- 
govora zato ne morejo biti podlaga za osnutek plana niti podlaga za samouprav- 
no sporazumevanje v reprodukcijskih verigah. To ni možno zato, ker ne temelji 
na realni oceni usposobljenosti samoupravnih nosilcev, da v prihodnjem petlet- 
nem obdobju razrešijo s tem povezane investicijske probleme, od domače pro- 
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izvodnje surovin do končnega proizvoda ter hkrati zagotovijo temu proizvodu 
konkurenčnost na zunanjem tržišču. 

V tem dogovoru in v dogovoru o politiki razvoja ekonomskih odnosov s 
tujino je še nekaj vprašanj, do katerih naj bi se v kratkem opredelil Zvezni 
izvršni svet, talko da bi na tej podlagi lahko nadaljevali z usklajevanji. Gre 
za uporabo sredstev primarne emisije, devizne kompenzacije, nekatera vpra- 
šanja stimuliranja izvoza in zadolževanja v tujini, financiranja zveznega pro- 
računa in v tem okviru JLA, kot tudi za opredelitev politike tečaja v naslednjem 
obdobju. 

Pri drugem dogovoru, ki se nanaša na politiko razvoja ekonomskih 
odnosov s tujino je storjen korak naprej pri spoznavanju nujnosti našega vklju- 
čevanja v mednarodno delitev dela. Nastajajo pa dileme glede izpeljave oziroma 
poti uveljavljanja sistema ekonomskih odnosov s tujino, opredeljenega v zvezni 
zakonodaji. 

Pri opredeljevanju poti za odpravo deficita plačilne bilance in zmanjšanja 
zadolženosti, so v ozadju razprav prisotne razlike v poudarku, ki se daje izvozu 
kot dejavniku razreševanja teh problemov oziroma poudarku glede omejevanja 
uvoza in izgradnje zmogljivosti za nadomeščanje uvoza. Skupaj z drugimi me- 
nimo, da je v prihodnjem potrebno preprečiti zapiranje deviznega prihodka v 
republiške meje. Ob tem se zavzemamo za jasnejšo opredelitev odgovornosti 
republik in pokrajin glede izvoza in uvoza. Dogovor naj bi zato vseboval prikaz 
deviznih prilivov in odlivov po republikah in pokrajinah. Tudi sicer se zavzema- 
mo, da dogovor izhaja iz deviznih tokov in ne le fizičnega izvoza in uvoza. Prav 
tako naj se devizna likvidnost zagotavlja vse od temeljnih organizacij združe- 
nega dela dalje. Dogovor tudi še ni dorečen glede deviznega tržišča in funkcije 
deviznih rezerv z vidika začasne prodaje deviz. 

Glede zadolževanja v tujini je doseženo soglasje, da je do leta 1985 po- 
trebno doseči stopnjo zadolžitve, ki je mednarodno priznana kot dopustna in 
da so nosilci zadolževanja organizacije združenega dela, ki zmorejo zagotoviti 
odplačilo dolgov. Menimo, da je potrebno nadaljnje usklajevanje glede določbe, 
po kateri naj bi se opredelila možnost zadolževanja vsake republike in avto- 
nomne pokrajine, upoštevaje stare pravice iz dogovora za obdobje 1976—1980 in 
dogovora o kontinuiteti. 

Pri uvozu opreme še niso dovolj razjasnjeni kriteriji za selekcijo. Poleg 
devizno plačilne sposobnosti uvoznika se v isto vrsto postavlja kriterij dejav- 
nosti in prav tako lokacija investicij. 

Dogovor ostaja pri načelnih opredelitvah, ko gre za vprašanja izvoza opre- 
me in za ustvarjanje pogojev za nastop s to opremo na zunanjih tržiščih. Ne- 
kvantificirane ostajajo tudi zahteve po rednih in dopolnilnih sredstvih za spod- 
bujanje izvoza in zahteve po primarni emisiji, ki naj zagotovi financiranje pro- 
izvodnje in zalog za izvoz. 

Dogovor o politiki in razvoju gospodarsko manj razvitih republik in SAP 
Kosovo je bil predložen v usklajevanje pred kratkim. Glede na delovne verzije 
je v predloženem osnutku opazen napredek, še posebej to velja za samoupravno 
preobrazbo odnosov, ki naj prispevajo k uveljavljanju samoupravnega načina 
pospeševanja hitrejšega razvoja manj razvitih območij. V osnutku je predvi- 
deno, da naj bi se 50 odstotkov sredstev združevalo po samoupravni poti med 
organizacijami združenega dela iz razvitejših predelov in organizacijami združe- 
nega dela iz manj razvitih območij. Dana je možnost, da po dogovoru republike 
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in pokrajini ta odstotek še povečajo. Drugi del sredstev pa bi se še naprej na 
podlagi obveznih posojil stekal v sklad za manj razvite in v obliki kreditov pla- 
siral na nerazvita območja. V dogovor je tudi predlagana prerazdelitev sredstev 
v korist SAP Kosovo, kar je glede na zaostanek v razvoju te pokrajine upravi- 
čeno. 

Usklajevanje pa je potrebno nadaljevati še glede naslednjih pomembnih 
vprašanj. Razlike obstajajo v oceni možnosti izdvajanja sredstev v naslednjem 
petletnem obdobju glede na oceno dinamike gospodarske rasti, ki jo bo doseglo 
gospodarstvo posameznih republik in pokrajin in glede na ekonomski položaj 
Jugoslavije tako doma kot v svetu. Pri tem gre za naloge, ki se postavljajo pred 
nosilce planiranja, da si zagotove ustrezen položaj v mednarodni delitvi dela. 
Naslednje odprto vprašanje se nanaša na opredelitev namenov uporabe 
združenih sredstev, pri čemer menimo, da praviloma ne bi smele obstajati ome- 
jitve. Pri vrednotenju naložb je potrebno vključiti poleg finančnih sredstev tudi 
licence, patente in druge materialne pravice. Nerazjašnjena so tudi še nekatera 
vprašanja najemanja tujih posojil. 

Pri četrtem dogovoru, ki se nanaša na razvoj Jugoslovanske ljudske armade, 
je dosežena usklajenost z izjemo dveh členov. Gre za vprašanje načina finan- 
ciranja in za obseg sredstev, potrebnih za izvedbo programa. Zagotoviti je 
potrebno stabilnost pri financiranju JLA, ob upoštevanju možnosti gospodar- 
stva in sprejete stabilizacijske politike. 

Glede priprav planskih aktov v republiki je te dni v Skupščini potekala 
razprava o stanju in predlogih v zvezi s pripravljanjem planskih dokumentov 
za obdobje 1981—1985 in o nadaljnjih aktivnostih. Ob upoštevanju zadnjih ocen 
velja izpostaviti naslednje. 

V zadnjih tednih je aktivnost pri pripravi planskih aktov pospešena. Pri 
tem ne bi smeli podcenjevati vloženega dela in prizadevanj v delovnih organi- 
zacijah ter v nekaterih drugih okoljih. Ne glede na to pa so v splošnem pripra- 
ve v zvezi s sprejemanjem planskih aktov še vedno v zaostanku. Večina temelj- 
nih organizacij je sprejela smernice in elemente za priprav planov in sporazu- 
mov. Približno tretjina teh organizacij je pripravila tudi osnutke temeljev 
svojih planov. Nekateri od njih so že v razpravi in jih v temeljnih organizaci- 
jah združenega dela nameravajo sprejeti na referendumu v mesecu oktobru. Ne- 
katere temeljne organizacije združenega dela so že sprejele temelje svojih pla- 
nov. Okoli polovica sestavljenih organizacij in približno takšen delež delovnih 
organizacij so pripravili osnutke samoupravnih sporazumov temeljev svojih 
planov, od katerih je pretežni del že v razpravah v temeljnih organizacijah. 

Večina organizacij v svojih planskih dokumentih računa s stopnjo rasti, ki 
znatno presega predvideno 3,5% rast družbenega proizvoda v republiki. Takšna 
rast dohodka bi presegala realne možnosti. Pri investicijskih projektih računajo 
tudi z večjimi sredstvi kot bodo dejansko na razpolago, pri čemer je predviden 
tudi velik delež bančnih kreditov. V planskih aktih nekaterih organizacij zdru- 
ženega dela so še premalo upoštevane omejitve, ki izhajajo iz sedanjih gospo- 
darskih razmer. Redke so tudi konkretnejše pobude in projektne zasnove, ki 
naj bi prispevale k predvidenim konkretnim spremembam v slovenskem go- 
spodarstvu. . 

V samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje m družbe- 
nih dejavnostih na ravni občin in območij so osnutki samoupravnih sporazu- 
mov o temeljih planov večinoma že pripravljeni in objavljeni. Vsebinsko bo 
potrebno te osnutke še izpopolniti ter uskladiti z dejanskimi možnostmi. Pro- 
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grami samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti na ravni občin 
so več kot dvakrat večji od sredstev, ki bodo v naslednjem srednjeročnem ob- 
dobju predvidoma na razpolago za te namene. Pri investicijah se predvideva 
visoka udeležba samoprispevkov prebivalcev. Dosedanje razprave o osnutkih 
samoupravnih sporazumov o temeljih planov po samoupravnih interesnih 
skupnostih družbenih dejavnosti se v precejšnji meri vrtijo okoli normativov in 
standardov za izboljšanje pogojev življenja in dela delavcev v izvajalskih orga- 
nizacijah združenega dela. Pri porabnikih je premalo vsebinskih razprav o 
predvidenih programih. Pozornost je namenjena predvidenim materialnim 
obremenitvam, pri čemer spremembe sistemskih osnov za financiranje druž- 
benih dejavnosti otežujejo primerljivost podatkov za preteklo in tekoče obdobje. 

V splošnem je stanje priprav planskih dokumentov v krajevni skupnosti 
še vedno boljše kot v temeljnih organizacijah, vendar pa bo tudi tu kot tudi 
pri drugih nosilcih planiranja potrebno intenzivno delovati z usklajevanjem in 
sicer med krajevnimi skupnostmi in organizacijami, ki s svojo dejavnostjo 
posegajo v njihov prostor oziroma v katerih krajani delajo, ter med krajevnimi 
skupnostmi v občini. 

Podatki v občinah kažejo, da je velika večina že pripravila osnutek dogo- 
vora o temeljih plana. Ponekod so tudi pristopili k usklajevanju dogovorov o 
temeljih skupnega plana med občinami v posameznih območjih. Večina občin 
zaenkrat predvideva višjo rast družbenega proizvoda, kot se predvideva v re- 
publiki kot celoti, celo med 8 in 10%. Posebej velja poudariti, da ti osnutki 
pogosto ne upoštevajo dovolj nujnih nalog, ki jih bo potrebno uresničiti, pred- 
vsem kar zadeva povečanje izvoza v novem srednjeročnem obdobju, ob skrom- 
nejši rasti uvoza. Podobno velja tudi za rast skupne porabe ter za zaposlovanje, 
ki ponekod presega kadrovske možnosti danega okolja. 

Dodelava planskih aktov samoupravnih organizacij, še posebej uporabni- 
kov ter občin, je eden od pogojev za uspešno delovanje usklajevanja v samo- 
upravnih interesnih skupnostih na občinski in regionalni ravni. Po drugi stra- 
ni je priprava aktov v tej skupnosti povezana z usklajevanjem v ustrezni skup- 
nosti na republiški ravni. 

Na ravni republike je večina samoupravnih interesnih skupnosti material- 
ne proizvodnje objavila osnutke samoupravnih sporazumov o temeljih svojih 
planov. Z vidika usklajevanja je zelo zaskrbljujoče dejstvo, da samoupravne 
interesne skupnosti gospodarske infrastrukture računajo na svoje naložbe z 
okoli 39 % vseh predvidenih razpoložljivih sredstev za proizvodne investicije 
v osnovna sredstva v SR Sloveniji, medtem ko je bilo to razmerje v tekočem 
planskem obdobju realizirano s 25% udeležbo. Poleg tega predvideni zahtevki za 
investicije v gospodarsko infrastrukturo računajo s kar okoli 70 % predvidenih 
razpoložljivih domačih bančnih sredstev v naslednjem srednjeročnem obdobju, 
čeprav sedanja usmeritev predvideva bistveno zmanjšanje le-teh. V večini 
skupnosti na podlagi pripomb iz razprave potekajo priprave predlogov samo- 
upravnih sporazumov o temeljih planov. Izpolnjujejo se razvojni programi, ki 
skušajo odgovoriti na odprta vprašanja. Delo otežuje dejstvo, da programi in 
sredstva niso usklajeni med posameznimi skupnostmi, prav tako pa tudi niso 
razmejene naloge skupnega pomena, za katere je potrebno zagotoviti združe- 
vanje sredstev oziroma samostojne vire na republiški ravni. V osnutku bilance 
so sicer opredeljeni globalni finančni okviri za tekočo reprodukcijo in investicij- 
sko gradnj,o, konkretizacijo po posameznih skupnostih ih ravneh pa bo 
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mogoče v bilanco vnesti po opravljenih usklajevanjih. Hkrati s tem poteka delo 
pri opredeljevanju virov, osnov in meril za združevanje sredstev v posameznih 
skupnostih. To je med drugim povezano z opredelitvijo, da opustimo davčno 
osnovo kot osnovo za združevanje sredstev v teh skupnostih. Iz navedenega 
izhaja, da je že prišlo do prekoračitve roka za pripravo samoupravnih spora- 
zumov o temeljih planov v skupnosti materialne proizvodnje, s tem da kasnitev 
pri nekaterih ne omogoča priprav predloga sporazuma pred koncem novembra. 

Kar zadeva samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti na re- 
publiški ravni, ugotavljamo zaostanek v pripravi predlogov samoupravnih spo- 
razumov o temeljih planov. 

Sedaj poteka preverjanje obstoječih normativov in standardov tekočega 
dela v izvajalskih organizacijah, pri čemer menimo, da ni možnosti za zniževanje 
delovnih obveznosti, ki iz teh normativov in standardov izhajajo. Na pod- 
ročju socialne politike je v teku preverjanje socialnih korektivov, kriterijev in 
meril za uveljavljanje socialnih pravic. Večji prostor moramo zagotoviti razvo- 
ju raziskovalnega dela, — tudi geološkim raziskavam, — kar neposredno pri- 
speva k rasti produktivnosti dela ter večjemu aktiviranju naravnih bogastev. 
Predost bo imel tudi razvoj usmerjenega izobraževanja. Pri vsem tem je potreb- 
no v usklajevanju zagotoviti, da bodo poglavitne naloge na občinskih samoup- 
ravnih interesnih skupnostih ter posebnih skupnostih. Celotna skupna poraba na 
podlagi skupaj dogovorjenih virov, osnov in meril naj bi rasla v novem srednje- 
ročnem obdobju za 10 % počasneje od rasti družbenega proizvoda. Iz tega so 
izvzete pokojnine, ki naj bi se še naprej povečevale po dogovorjenih merilih. 

To pomeni, da bi se udeležba izdatkov za materialne stroške, investicije, 
osebne dohodke in drugo, v raziskovalnem delu, šolstvu, zdravstvu, kulturi 
in socialnem varstvu znižala od približno 12,5 % družbenega proizvoda v tem 
srednjeročnem obdobju, na 12,1 % To zahteva zmanjšanje sedanjih predlogov 
samoupravnih interesnih skupnosti za 17 milijard dinarjev oziroma 1700 starih 
milijard dinarjev. Pri tem naj bi se udeležba za skupne potrebe, ki se zadovo- 
ljujejo na ravni republike, še nekoliko zmanjšala. Medtem ko je bila skupna 
poraba na ravni republike v tem srednjeročnem obdobju udeležena s skoraj 
3,7 % v družbenem proizvodu, naj bi se v novem srednjeročnem obdobju zni- 
žala na 3 %. To zmanjšanje bo večje v nekaterih skupnostih, kar vpliva na po- 
tek usklajevanja. V tem okviru poudarjamo, da je potrebno zmanjšati udeležbo 
in realni obseg investicij na republiški ravni v družbenih dejavnostih, da bi za- 
gotovili več prostora za funkcionalnejšo in boljšo izrabo obstoječih sredstev. 

Kar zadeva splošno porabo v republiki in občinah, bomo vztrajali na tem, 
da raste za 10 % počasneje od družbenega proizvoda. Glede proračuna federa- 
cije potekajo sedaj razprave pri preoblikovanju sistema financiranja proračun- 
skih potreb na ravni federacije, pri čemer naj bi se zagotovilo, da se ta uporaba 
uskladi s stabilizacijskimi prizadevanji. 

Glede planskih aktov na republiški ravni je bil te dni v Skupščino poslan 
osnutek družbenega plana SR Slovenije ter osnutek resolucije o ekonomski 
politiki v prihodnjem letu. Hkrati nadaljujemo s pripravo predloga dogovora 
o temeljih plana republike. Kasnitev priprav pri samoupravnih nosilcih pla- 
niranja in še posebej pri samoupravnih interesnih skupnostih materialne pro- 
izvodnje ter drugih družbenih dejavnostih otežuje pripravo dogovora. Gre pred- 
vsem za težave pri izpolnitvi zahteve, naj se dogovor opre na usklajena pred- 
videvanja samoupravnih nosilcev planiranja. 
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Na podlagi navedenega predlagamo, da se pospešeno nadaljujejo dela pri 
pripravah planov vseh nosilcev planiranja in še posebej večsmerno usklajevanje 
med soodvisnimi nosilci planiranja. V nadaljevanju priprav je potrebno zago- 
toviti realnost planskih ciljev in nalog ter širše vključevanje delavcev, delovnih 
ljudi in občanov v te priprave. S tem bi planski akti postali tudi dejavnik mobi- 
lizacije. Eden pomembnih pripomočkov za usklajevanja so bilance. Gre za bi- 
lance virov in porabe finančnih sredstev kot tudi surovin, energije in drugega 
strateškega materiala, s katerimi mora biti opremljen vsak planski dokument. 

Med pomembnimi nalogami je dodelava razvojnih kriterijev kot podlaga 
za presojo investicijskih namenov. To je nujno, da bi investicijske namene 
uskladili z zahtevami po prestrukturiranju gospodarstva. Ob tem pa velja 
ugotoviti, da kriteriji, o katerih se bomo dogovorili na ravni republike, po- 
menijo le minimalna pravila ravnanja v investicijskih namenih, zaradi česar 
zahtevajo nadaljnjo razdelavo. To še zlasti v bankah in asociacijah, zato da 
bi zagotovili njihovo praktično izpeljavo, predpriprave investicijske dokumen- 
tacije in uresničevanje investicije v fazi izgradnje in po njenem aktiviranju in 
da bi upoštevali posebnosti posameznih sektorjev. 

Delo v tej smeri zaostaja deloma zaradi tega, ker se kriteriji na ravni 
republiškega dogovarjanja često ne pojmujejo kot minimalni, deloma pa zaradi 
tega, ker se skuša le-te prilagajati stanju, ki sledi iz položaja sektorjev ali celo 
posameznih organizacij združenega dela oziroma že pripravljenih programov, 
pa tudi strokovno delo v okviru poslovodnih organov še ni intenzivneje steklo. 

To bi bila informacija glede poteka usklajevanja v federaciji in poteka 
priprav teh aktov v republiki. Danes smo dobili na klop tudi poročilo skup- 
ščinskih odborov in skupine delegatov, ki so obravnavali to gradivo. Predlagal 
bi, da se v to poročilo vnese nekaj sprememb. 

Na prvi strani, kjer je govora o tem, kaj v primeru, če se dogovor o te- 
meljih plana in planski akti federacije ne bi uspeli pripraviti do konca tega 
leta, je formulacija, da naj bi se v tem primeru najprej dogovorili o najnujnej- 
ših nalogah, in sicer najprej o dogovoru o temeljih plana za manj razvite in 
dogovoru o temeljih plana, ki se nanaša na razvoj Jugoslovanske ljudske 
armade. 

Vprašanje je, če je možno to problematiko nerazvitih in financiranje JLA 
izvzeti in se s planom opredeliti za celotno srednjeročno obdobje, ne da bi se 
opredelili tudi do ostalih ključnih vprašanj razvoja v novem srednjeročnem 
obdobju. Zato bi predlagal, da se ta formulacija v tej smeri prilagodi, da se 
poudari predvsem to, da se moramo čimprej opredeliti glede nalog v prihod- 
njem letu in opredeliti rok, po katerem bi nadaljevali usklajevanje o vpraša- 
njih, o katerih uskladitev še ni bila dosežena. 

V zvezi z usmeritvami bi predlagal, da se na koncu teh usmeritev, ki se 
nanašajo na posamezne dogovore, doda tudi skupna usmeritev, ki se nanaša 
na vse dogovore in v kateri bi poudarili, da se je potrebno še naprej dosledno 
zavzemati za to, da so dogovori stabilizacijsko naravnani in da se novi srednje- 
ročni plani opredeljujejo na podlagi realnih predpostavk in možnosti ter da 
je potrebno v nadaljnjih pripravah zožiti krog prioritet na zvezni ravni in 
hkrati zagotoviti večjo udeležbo samoupravnih nosilcev planiranja v teh pri- 
pravah oziroma zagotoviti, da se ti dogovori v večji meri kot doslej oprejo na 
samoupravne planske akte združenega dela. 

Ko se govori o teh usmeritvah, to je na prvi strani, kjer je govor o uvozu 
nafte — v zadnji alinei pri dogovoru o tokovih družbene reprodukcije, mislim, 
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da bi bilo potrebno dodati formulacijo v prvem odstavku, ki bi povedala, da 
naj bi se na tej podlagi zagotovila tudi racionalna uporaba tega vira. Gre za 
to, da se s tem prenaša odgovornost za uporabo nafte na republiko, pri čemer 
morajo biti tiste republike, ki bodo uspele privarčevati in se bolj racionalno 
obnašati, stimulirane tudi v tej smeri. 

Končno pri financiranju JLA, to je pri zadnjem dogovoru, na zadnji strani 
tega poročila pod točko d), bi predlagal, da se na koncu vendarle doda stavek, 
s približno naslednjo vsebino: da naj bi se na teh osnovah tudi v prihodnje za- 
gotovil stabilen razvoj JLA. Mislimo, da je potrebno pri tem vztrajati, kot je 
rečeno v prvem delu tega besedila, da se tudi obseg sredstev in način financi- 
ranja prilagodi sedanjim možnostim gospodarstva in stabilizacijski politiki, ki 
velja za vse, vendar pa to ne pomeni, da ni potrebno tudi vnaprej zagotavljati 
stabilen razvoj Jugoslovanske ljudske armade. To bi bilo nekaj sugestij oziroma 
predlogov v zvezi s poročilom, ki ga podpiramo, in bi predlagal, da jih tudi vi 
sprejmete. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Samo eno vprašanje, to- 
variš Klemenčič. So te dopolnitve predlagane na vseh treh zborih? (Da.) 

Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Gradiva in ustno informacijo 
so obravnavali Odbor za družbenoekonomske odnose in Odbor za družbeno- 
ekonomski razvoj Zbora združenega dela in skupina delegatov za proučevanje 
poročil Izvršnega sveta o poteku dogovarjanja o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1981—1985. Zboru so predložili pismena poročila. Pred 
seboj imate zadnjo verzijo poročila. Mislim, da bi ostali pri predlogu, da poz- 
neje, ko se bomo o tem izrekali, ne bi oblikovali posebne skupine delegatov, ki 
bi to posebej formulirala, ampak da vzamemo to kot dopolnitev k poročilu in 
usmeritvam, ki jih imamo pred seboj. Smisel poročila in usmeritev je v tem, 
da naj bi služila Izvršnemu svetu in delegaciji v Zboru republik in pokrajin pri 
nadaljnjem usklajevanju teh dogovorov. 

Prosim poročevalca skupine delegatov, tovariša Franca Vičarja, da poroča 
zboru. 

Franc Vičar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Po- 
ročilo skupine delegatov, ki je bila imenovana za spremljanje priprave plan- 
skih dokumentov oziroma usklajevanja dogovorov o temeljih družbenega plana 
Jugoslavije, ste prejeli danes na klop. Ker ga verjetno niste uspeli prebrati, 
mi dovolite, da vsaj del tega preberem. 

Skupina delegatov za proučevanje poročil Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o poteku dogovarjanja o temeljih družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1981—1985 in odbori zborov Skupščine SR Slovenije za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj so na skupni seji dne 21. 10. 1980 obravnavali in- 
formacijo o dosedanjem poteku usklajevanja dogovorov o temeljih družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje 1981—1985 in informacijo o pripravi planskih 
dokumentov SR Slovenije za naslednje srednjeročno obdobje. 

Po izčrpni in vsestranski uvodni obrazložitvi podpredsednika Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije o dosedanjih rezultatih usklajevanja ter o sta- 
liščih, ki jih je uveljavil Izvršni svet, je bilo v razpravi ugotovljeno, da bi bili 
v okviru skupnih prizadevanj za dosledno uresničevanje usmeritev politike 
ekonomske stabilizacije doseženi pomembni rezultati v usklajevanju skupnih 
ciljev za naslednje srednjeročno obdobje, zlasti glede skupnih nalog na področju 
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pospeševanja izvoza, zagotavljanja energije in gradnje zelo potrebnih objektov, 
proizvodnje hrane, razvoja magistralnega prometa, financiranja funkcij fede- 
racije in ukrepov za pospešen razvoj manj razvitih območij v Jugoslaviji. Kljub 
temu pa so neusklajena še nekatera pomembna vprašanja, o katerih usklaje- 
vanje še poteka. Zato je potrebno na vseh ravneh ob doslednem spoštovanju 
demokratičnosti postopkov planiranja doseči, da bo družbeni plan Jugoslavije 
sprejet do konca leta. 

Če v tem času ne bo doseženo soglasje o vseh nalogah, pa se je potrebno 
dogovoriti o najnujnejših nalogah, na primer o obrambi in pospeševanju raz- 
voja manj razvitih, pri čemer bo treba naloge, glede katerih soglasje ne bo 
doseženo, uskladiti z načeli kontinuiranega planiranja. 

Opozorili so tudi, da je osnovni razlog, da naloge na področju usmerjanja 
tokov družbene reprodukcije in ekonomskih odnosov s tujino še niso usklajene, 
ker niso bile ustvarjene možnosti, da bi se v procesu sočasnega planiranja o 
teh nalogah sporazumevalo tudi združeno delo. 

Posebej pa je bilo opozorjeno, da bo v primerih, ko o posameznih skupnih 
nalogah v sporazumevanju soglasje ne bo doseženo, potrebno predvideti tudi 
ukrepe družbenopolitičnih skupnosti, da v skladu z ustavo naložijo določenim 
subjektom izvedbo postopka sporazumevanja. 

Delegati so tudi poudarili, da mora biti osnovna značilnost vseh planskih 
aktov za naslednje srednjeročno obdobje dosledno uresničevanje politike eko- 
nomske stabilizacije, ki v določeni meri pomeni zaostritev predvidenih pogojev 
gospodarjenja in razvoja. Zato mora biti stabilizacijska naravnanost vsebovana 
v vseh planskih dokumentih kot njihov najpomembnejši vsebinski del, ki 
opredeljuje pogoje gospodarjenja in temelje skupne ekonomske politike. Po- 
udarili so tudi, da je potrebno v družbenem planu in v dogovorih o njegovih 
temeljih realno in konkretno opredeliti obveznosti in naloge tudi z vidika kon- 
kretnih obveznosti, ki jih prevzemajo republike in pokrajini. V nekaterih do- 
ločbah so predloženi dogovori namreč še vedno preveč splošni in bo zato po- 
trebno doseči, da bodo predstavljali celovit in konkreten program, ki bo omo- 
gočil tudi njihovo uresničevanje v skladu z dogovorjenimi obveznostmi in 
nalogami. 

V razpravi je bilo posebej poudarjeno, da morajo tudi v nadaljnjih postop- 
kih usklajevanja predstavljati osnovo tiste naloge, ki so nesporen skupen in- 
teres republik in pokrajin. S tem v zvezi je bilo opozorjeno, da je potrebno 
hkrati oceniti, v kolikšni meri je smotrno v dogovorih opredeliti naloge, ki 
sodijo v pristojnost republik in pokrajin, predvsem na področju družbenih 
dejavnosti, razporejanja dohodka in opredeljevanja kriterijev za prestruktu- 
riranje in investiranje oziroma določiti, na katere naloge s teh področij bo 
glede izpopolnjevanja v okviru svojih pristojnosti vplivala federacija. 

V nadaljevanju so bili delegati seznanjeni tudi s potekom planskih aktiv- 
nosti v Sloveniji. Poudarjeno je bilo, da v teh aktivnostih v celoti vzeto za- 
mujamo in da ustreznih uskladitev še nismo dosegli v samoupravnih interes- 
nih skupnostih materialne proizvodnje in družbenih dejavnostih, prav tako pa 
zamuja tudi sporazumevanje med organizacijami združenega dela. V večini 
občin so pripravljeni dogovori o temeljih njihovega plana, vendar pa so pred- 
vsem glede predvidene stopnje rasti in razmerij v izvozu in uvozu glede na 
republiško projekcijo neusklajeni. 

Izhajajoč iz teh načelnih opredelitev in informacije Izvršnega sveta ter 
glede na dosedanje opredelitve in stališča Skupščine SR Slovenije, njenih zbo- 
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rov in delovnih teles, izraženih ob obravnavi zveznih in republiških smernic 
ter letošnjih resolucij, so odbori in skupina delegatov sprejeli naslednje 
usmeritve. 

Usmeritve smo v glavnem slišali, ker se pravzaprav ujemajo z izvajanji 
podpredsednika Izvršnega sveta, zato predlagam, da poročilo in usmeritve s 
temi dodatki oziroma z dopolnitvami, ki jih je dodal podpredsednik, sprejmete 
oziroma sprejmete po usklajevanju vseh teles. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Mislim, da ste uspeli med 
tem spoznati tudi samo besedilo poročila. Predlagam, da preidemo sedaj na 
razpravo, in sicer na osnovi vseh predloženih gradiv, ki jih imamo in seveda 
tudi na osnovi tega, kar smo danes slišali na zboru. Želi kdo razpravljati? (Ne.) 
Mislim, da bi bilo prav, da vendarle zavzamemo stališče do tega poročila in 
usmeritve, ki naj bi bile osnova za nadaljnje ravnanje tako v Izvršnem svetu 
kot tudi v naši delegaciji v Zboru republik in pokrajin. Želi kdo razpravljati? 
(Nihče.) 

Ce ne, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje poročilo skupine de- 
legatov z dne 22. 10. 1980, skupaj z dopolnitvami, ki jih je predlagal podpred- 
sednik Izvršnega sveta in ki jih bo potrebno smiselno vnesti v poročilo. Kdor 
je za poročilo z usmeritvami in dopolnitvami, naj prosim glasuje! (126 de- 
legatov glasuje za.) Je kdo proti? (Trije delegati.) Se je kdo vzdržal? (En 
delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor poročilo skupine delegatov, skupaj z usmeritvami 
in dopolnitvami, sprejel z večino glasov. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na osnutek Zakona 
o varnosti na žičnicah in vlečnicah, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
Izvršni svet. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Franc 
Premk, pomočnik predsednika Republiškega komiteja za promet in zveze. 

Franc Premk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! V 
času izvrševanja zakona o žičnicah so se ob izredno kvantitativnem razvoju 
žičničarstva v naši republiki pokazale pomanjkljivosti zlasti na področju var- 
nosti ljudi in premoženja, kar je narekovalo potrebo po sprejemu novega 
zakona. 

Bistvena novost v I. poglavju, ki vsebuje splošne določbe z opredelitvijo 
temeljnih pojmov o žičniških napravah, varnosti ljudi in premoženja ter pra- 
vice in dolžnosti upravljalca naprav, predstavlja razlikovanje med žičnicami in 
vlečnicami, česar do sedaj ni bilo. Razlog za razlikovanje predstavljajo različni 
pogoji in zahteve varnosti. Osnutek zakona razširja tudi pojem vplivnega ob- 
močja žičniške naprave, ki je v veljavnem zakonu glede na nujnost zagotovitve 
varnosti ljudi in premoženja določen preveč pomanjkljivo. 

V poglavju o obratovanju žičniških naprav predstavlja pomembno novost 
obveznost upravljalca žičnih naprav, da organizira in dnevno izvaja notranji 
nadzor nad izvrševanjem navodil za obratovanje in izpolnjevanje pogojev, od 
katerih je odvisna varnost prometa na žičniških napravah. Notranji nadzor 
naj bi izvajale le pooblaščene in ustrezno strokovno usposobljene osebe uprav- 
ljalca naprav. 
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Poseben poudarek je v osnutku dan tudi zahtevi po strokovni usposoblje- 
nosti in izpolnjevanju zdravstvenih pogojev za tiste delavce, ki samostojno 
opravljajo dela in naloge na napravah. 

Veljavni zakon predpisuje ustrezno strokovno usposobljenost za delavce 
v strojnih obratih žičnic, kar se je v praksi doslej pokazalo kot nezadostno. 
Dela in naloge v zvezi z vzdrževanjem, žičniških naprav so v osnutku zakona 
glede na zahtevnost razdeljene na upravljalca žičniških naprav in ustrezne 
pooblaščene organizacije združenega dela. 

Osnutek zakona ureja tudi postopek za izdajo dovoljenja za obratovanje 
naprav in s tem odpravlja nevarne situacije, ko je bilo mogoče, da je žičnica 
obratovala kljub temu, da upravljalec ni odpravil napak, ugotovljenih pri teh- 
ničnem pregledu. Novost predstavlja tudi sprememba pristojnosti inšpekcije v 
zvezi z uvedbo kategorizacije žičniških naprav. Glede na različnost stopnje za- 
htevnosti in razširjenosti tovrstnih naprav, bi občinski inšpekcijski organi, pri- 
stojni za promet, nadzorovali samo vlečnice, republiški prometni inšpektorat pa 
žičnice. Predlagana rešitev bi se nedvomno odrazila na pogostejšem in kvali- 
tetnejšem nadzoru ustreznih naprav. 

Predlagatelj je pri pripravi osnutka zakona izvedel široko razpravo z 
ustreznimi republiškimi upravnimi organi, inšpekcijskimi organi, Gospodarsko 
zbornico Slovenije, Splošnim združenjem prometa in zvez, Republiškim odbo- 
rom Sindikata delavcev prometa in zvez, Telesnokulturno skupnostjo Slove- 
nije, Turistično zvezo Slovenije, skupščinami občin, večjimi upravljalci žič- 
niških naprav in Zavodom za raziskavo materiala in konstrukcij. 

Predlagamo, da zbor osnutek zakona sprejme, predlagatelj pa bo pri pri- 
pravi predloga zakona upošteval tudi eventualne pripombe delovnih teles Skup- 
ščine SR Slovenije iz današnje razprave. Hvala! 

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

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Vlado Stenovec, delegat Zbora 
združenega dela za področje gospodarstva, 12. okoliš, Jesenice. 

Vlado Stenovec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov je na seji dne 17. 10. 1980 obravnavala osnutek zakona o 
varnosti na žičnicah in vlečnicah in na podlagi razprave daje naslednja sta- 
lišča in pripombe. 

1. V splošnih določbah osnutka zakona je navedeno načelo, za katere žič- 
nice in vlečnice se ta zakon uporablja, hkrati pa že v istem poglavju, v 14. členu, 
zakon govori o žičnicah, ki niso predmet tega zakona. V zakonu naj se zato 
opredeli jasno načelo in zakon omeji samo na tiste žičnice in vlečnice, ki slu- 
žijo za prevoz ljudi, ker bi sicer bila potrebna tudi definicija za ostale žičnice. 

2. 12. člen je nejasen, predvsem pa je treba v obrazložitvi povedati, ali 
gre za veljavni predpis ali pa bo izdan nov predpis. 

3. Prvi odstavek 13. člena je nesprejemljiv. V zakonu ne more biti pred- 
pisano dvoumno stališče glede reševanja, to je: »če misli, da ne bo mogel re- 
šiti ponesrečenca«, kaj pa če ne misli, pa ga vseeno ne reši. 

4. Kazenske določbe je treba uskladiti z realnimi možnostmi, predvsem pa 
vedeti, ali so izkoriščene vse možnosti za varen prevoz potnikov in hkrati vsi 
ukrepi za njihovo zagotovilo. Hvala! 
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Predsednik Emil Tomažič : Besedo ima tovariš Konrad Hribernik, 
delegat Zbora združenega dela za področje državne uprave, 3 okoliš, Celje. 

Konrad Hribernik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Naša skupina delegatov je obravnavala osnutek zakona o varnosti pro- 
meta na žičnicah in vlečnicah. 

Imamo načelno pripombo k 25. členu, prvi odstavek. Osnutek zakona pred- 
videva kontrolo oziroma pregled vlečnice in žičnice vsake dve leti. Vemo, da 
je pregled vlečnice komplicirana in draga stvar, toda če je to vsake dve leti, 
se lahko v tem času na vlečnicah marsikaj spremeni. Verjetno bi bilo ceneje, 
da se vsako leto temeljito pregleda vlečnica, da ne bi prihajalo do nesreč, pa 
tudi zato, da takšna naprava leto dni ali pa še dalj ne bi obratovala. 

Predsednik Emil Tomažič: Prijavljenih razpravljalcev ni več. Želi 
še kdo besedo? (Ne.) 

Zaključujem razpravo. Zboru predlagam, da sprejme naslednji sklep. 
1. Osnutek zakona o varnosti na žičnicah in vlečnicah se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pri- 

pravi predloga zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije prouči pri- 
pombe in mnenja, dana v poročilih delovnih teles zbora in Skupščine, ter pri- 
pombe, dane v razpravi na seji zbora, in jih ustrezno upošteva. 

Želi kdo o tako predlaganem sklepu razpravljati? (Ne želi.) 
Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! 

(125 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na osnutek družbe- 
nega dogovora o skupnih osnovah za oblikovanje in delitev sredstev za osebne 
dohodke in skupno porabo in osnutek družbenega dogovora o skupnih osnovah 
za povračilo stroškov, ki so jih imeli delavci pri opravljanju določenih del in 
nalog, ki ju je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Osnutka sta bila objavljena v Sindikalnem poročevalcu št. 6 in ste ga 
prejeli z dopisom z dne 22. 9. 1980. 

Z dopisom z dne 17. 10. 1980 ste prejeli poročilo Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije o izvajanju politike delitve osebnih dohodkov v letošnjem letu. 

Danes ste na klop prejeli predlog sklepa k osnutkoma družbenih dogovorov, 
ki je pripravljen na podlagi dosedanjih razprav v delovnih telesih Skupščine in 
zborov. 

Prosim poročevalca Odbora za finance in Odbora za družbenoekonomski 
razvoj, da spremljata razpravo in eventualno predlagata tudi spremembe ali 
dopolnitve predlaganega sklepa, ki ga imate pred seboj. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Marjan 
Simič, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za delo. 

Marjan Simič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Uresničevanje družbenoekonomskih odnosov v skladu z zakonom o združe- 
nem delu, ki naj zagotovi pravice, možnosti in odgovornosti delavcev, da od- 
ločajo o pogojih in rezultatih dela, je ena najpomembnejših nalog vseh druž- 
benih dejavnikov. Pri tem ima poseben pomen uresničevanje načela delitve po 
delu in rezultatih dela, ki mora prispevati k večji zavzetosti za boljše delo 
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in gospodarjenje z družbenimi sredstvi, s tem pa tudi k stalnemu povečevanju 
družbene produktivnosti dela in rasti dohodka. 

Uresničevanje tega načela bo hkrati pripomoglo k hitrejšemu in dosled- 
nejšemu izvajanju ciljev in ukrepov za stabilizacijo gospodarskih gibanj. Širše 
družbene usmeritve, ki so opredeljene tako v sklepih VIII. kongresa Zveze 
komunistov Slovenije kot v sklepih IX. kongresa Zveze sindikatov Slovenije, 
terjajo stalno aktivnost vseh družbenih dejavnikov za iskanje rešitev pri 
dograjevanju sistema delitve po delu in s tem utrjevanja zavesti, da so lahko 
le v večjem dohodku izraženi rezultati dela podlaga za uresničevanje vseh 
potreb in interesov delavcev. 

Na podlagi teh družbenopolitičnih usmeritev so sindikati v aprilu leta 
1979 sprejeli stališča o pridobivanju in razporejanju dohodka in uveljavljanju 
načela delitve po delu in rezultatih dela, ki so bila obravnavana in sprejeta na 
vseh ravneh organov in organizacij Zveze sindikatov in drugih organov druž- 
benopolitičnih organizacij ter skupnosti. V teh stališčih Republiškega sveta 
Zveze sindikatov Slovenije opredeljena izhodišča so bila podlaga za nastanek 
družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih za oblikovanje in delitev 
sredstev za osebne dohodke in skupno porabo ter družbenega dogovora o 
skupnih osnovah za povračilo stroškov, ki so jih imeli delavci pri opravljanju 
določenih del in nalog. 

V delovnem gradivu za izdelavo družbenega dogovora o skupnih osnovah 
in merilih za oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke in skupno 
porabo, ki je bilo pripravljeno konec preteklega leta, so bila opredeljena 
načelna izhodišča za pridobivanje in ustvarjanje dohodka in njegovo plani- 
rano razporejanje za posamezne namene porabe ter nekatere konkretne osnove 
pa tudi merila za razporejanje čistega dohodka in delitev sredstev za osebne 
dohodke in skupno porabo. 

Na Republiškem svetu za vprašanja družbene ureditve, ki je obravnaval 
delovno gradivo družbenega dogovora, pa so bila podana mnenja in stališča za 
nadaljnje delo pri izdelavi obeh osnutkov družbenih dogovorov. Ugotovljena 
je bila nujnost izdelave družbenega dogovora v republiki, ki bo zavezoval le 
predvidene udeležence, to so Zveza sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica 
Slovenije in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

S tem družbenim dogovorom so se udeleženci dolžni dogovoriti o nalogah 
in obveznostih, ki jih bodo uresničevali z namenom hitrejšega in doslednej- 
šega uresničevanja načela delitve po delu in rezultatih dela. 

Vprašanja pridobivanja in ustvarjanja dohodka in samega planiranja 
ustvarjanja in pridobivanja dohodka ter njegovo razporejanje, niso vsebina 
tega družbenega dogovora, temveč vsebina planskih in drugih samoupravnih 
splošnih aktov. 

Na podlagi teh usmeritev so udeleženci družbenega dogovora opredelili 
izhodišča in osnove za oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke in 
skupno porabo ter se zavezali, da bodo zagotovili nekatere strokovne podlage 
ter skupne metodološke osnove, ki jih bodo uporabljali delavci v tem pij ni Vi 
organizacijah in delovnih skupnostih pri dograjevanju sistema delitve po delu. 

V izdelavo strokovnih podlag, ki so navedene kot priloge družbenega do- 
govora, bodo udeleženci vključili svoje strokovne organe in organizacije, zlasti 
splošna združenja, gospodarske zbornice in republiške odbore sindikatov ter 
znanstveno-raziskovalne organizacije. Udeleženci bodo v svojih programih 
aktivnosti opredelili roke in nosilce za izdelavo strokovnih podlag v prilogi 



43. seja 83 

družbenega dogovora. Nekatere izmed teh strokovnih prilog posamezni udele- 
ženci že pripravljajo. 

Te obveznosti in naloge udeležencev pa ne zmanjšujejo pravice in odgo- 
vornosti delavcev v združenem delu za iskanje konkretnih rešitev in njihovo 
izpopolnitev zlasti tam, kjer so se že v dosedanji praksi pokazale kot dobre in 
skladne z določili zakona o združenem delu. Hkrati pa uresničevanje tega druž- 
benega dogovora ne pomeni kampanjsko spreminjanje ustreznih samoupravnih 
splošnih aktov, temveč sprotno usklajevanje in dopolnjevanje na podlagi pred- 
laganih izhodišč in osnov. 

Udeleženci smo sprejeli skupen sklep o organiziranju javne razprave, ki je 
potekala predvsem v avgustu in septembra tega leta. Nosilci te javne razprave 
so bile organizacije in organi sindikata, ki so jo organizirali in vodili skupaj 
z drugimi udeleženci ter družbenopolitičnimi organizacijami in je segala do 
posameznih organizacij združenega dela. 

Splošnih pripomb k osnutku družbenega dogovora skupno s konkretnimi, 
je bilo posredovanih nekaj nad 500, ki so bile po končani razpravi posredovane 
komisiji za pripravo predloga družbenega dogovora. Te pripombe terjajo zlasti 
konkretizacijo posameznih izhodišč in osnov, tako da bi jih delavci neposredno 
vključevali v samoupravne sporazume in druge splošne samoupravne akte, 
opredelitev pogojev gospodarjenja, planiranje, ustvarjanje in pridobivanje do- 
hodka ter njegovo razporejanje, opredelitev rokov za izdelavo strokovnih podlag 
do sprejema družbenega dogovora, dopolnitev z ustreznimi izhodišči in osno- 
vami za temeljne organizacije materialne proizvodnje in za delovne skupnosti 
izven gospodarstva ter za temeljne organizacije v družbenih dejavnostih, jas- 
nejše in bolj razumljivo oblikovanje besedila itd. Svoja stališča in konkretne 
pripombe k obema družbenima dogovoroma so posredovali tudi odbori zborov 
Skupščine SR Slovenije ter Komisija za uresničevanje zakona o združenem delu 
pri Skupščini SR Slovenije. 

Iz teh pripomb ugotavljamo, da so bile sprejete osnovne usmeritve v obeh 
družbenih dogovorih, hkrati pa so bile posredovane številne konkretne sugestije 
za dopolnitev in konkretnejše oblikovanje vsebine družbenega dogovora. Pre- 
cejšen del teh pripomb tako iz javne razprave kot iz razprave v delovnih te- 
lesih zborov Skupščine, so v zahtevah za opredelitev določenih vprašanj po- 
dobne oziroma si medseboj niso v nasprotju. 

Komisija za pripravo predloga obeh družbenih dogovorov je v doseda- 
njem delu pregledala vse pripombe, se do njih opredelila in v veliki meri 
vse tiste, ki niso v nasprotju z vsebino družbenega dogovora, že vključila 
v osnutek predloga družbenega dogovora, ki bo posredovan v dokončno ob- 
ravnavo in sprejem organom udeležencev. Zveza sindikatov pa bo družbeni 
dogovor o skupnih osnovah za oblikovanje in delitev sredstev za osebne do- 
hodke in skupno porabo sprejela na II. konferenci Zveze sindikatov v začet- 
ku decembra letošnjega leta. 

Pri pripravi predloga družbenega dogovora bo komisija upoštevala vse 
tiste pripombe, ki se nanašajo na izboljšavo in jasnejšo opredelitev predla- 
ganih rešitev, za dopolnjevanje izhodišč in osnov za oblikovanje sredstev za 
osebne dohodke v temeljnih organizacijah materialne proizvodnje in druž- 
benih dejavnosti ter v delovnih skupnostih, za smiselno uporabo posamez- 
nih vrst kazalnikov glede na njihovo težo in pomen, jasnejše oblikovanje 
sredstev za osebne dohodke in skupno porabo, predvsem v primeru motenj 
v poslovanju ter iz minulega dela in podobno. 

6» 
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Komisija pa ni sprejela vseh tistih pripomb, ki terjajo širitev vsebine 
oziroma spreminjajo koncept družbenega dogovora, opredeljenega v druž- 
benopolitičnih usmeritvah. Prav tako ni sprejela pripomb za konkretizacijo 
posameznih osnov oziroma za izdelavo meril, ki naj bi bila neposredno upo- 
rabljiva v organizacijah združenega dela. Te pripombe bodo v precejšnji meri 
sprejete in vključene v programe aktivnosti posameznih udeležencev ter v 
strokovne priloge. Komisija pa je prejela tudi nekaj pripomb na podlagi ka- 
terih ugotavlja, da so bile podane na podlagi nerazumevanja vsebine in na- 
mena družbenega dogovora. Kažejo pa tudi na to, da ponekod razprave niso 
bile dovolj poglobljene v smislu preverjanja skladnosti lastnih sistemov delitve 
osebnih dohodkov s predlaganimi usmeritvami. Namen javne razprave je bil 
namreč prav v tem, da bi delavci v organizacijah združenega dela pri pre- 
verjanju lastnih sistemov delitve osebnih dohodkov ugotovili ustreznost pred- 
laganih izhodišč in osnov obeh družbenih dogovorov. 

Tudi pripombe k osnutku družbenega dogovora o skupnih osnovah za 
povračilo stroškov, ki so jih imeli delavci pri opravljanju določenih del in 
nalog so vsebinsko sprejemljive. Zavrnjene pa so bile vse tiste opredelitve 
osnov, na podlagi katerih je mogoče določiti različno višino povračil. Te pri- 
pombe bo komisija upoštevala pri izpopolnitvi predloga tega družbenega do- 
govora, ki ga bo posredovala v dokončno obravnavo in sprejem organom 
udeležencev. 

Komisija je ob obravnavanju in vključevanju pripomb v posamezne člene 
ocenila, da se v neposredni praksi srečujemo s tremi strateškimi vprašanji, ki 
terjajo iskanje rešitev in poglobljeno strokovno delo, da bomo hitreje izpolnili 
sistem delitve sredstev za osebne dohodke in prek tega dosledno uveljavljali 
načelo delitve po delu in rezultatih dela. 

Ta vprašanja so: 
1. Oblikovanje sredstev za osebne dohodke in skupno porabo, kar je po- 

trebno povezovati s kazalci za pridobivanje dohodka tako, da doseženi dohodek 
ni edino merilo, temveč moramo v tem dohodku ugotavljati tudi prispevek, ki 
so ga delavci dali k temu dohodku prek povečanja produktivnosti dela, zmanj- 
šanja stroškov in podobno. 

2. Neustrezno oziroma prenizko vrednotenje proizvodnega dela, dela pod 
težjimi pogoji in strokovnokreativnega dela nasproti administrativnemu delu, 
kar naj bi se odražalo tudi v kadrovski politiki in 

3. Oblikovanje in delitev sredstev iz vloženega minulega dela, ki naj bi 
stimuliralo delavce za vlaganje v razširjeno reprodukcijo za razvoj svoje te- 
meljne organizacije ter druge temeljne organizacije, ki združujejo delo in 
sredstva. 

To naj bi po eni strani prispevalo h krepitvi materialne osnovne združe- 
nega dela, po drugi strani pa k doslednejšemu uveljavljanju družbenoekonom- 
skega položaja delavca pri upravljanju in gospodarjenju s sredstvi družbene 
reprodukcije. 

Udeleženci družbenega dogovora smo se zavezali za pripravo strokovnih 
podlag, ki naj bi prispevale prav k reševanju teh strateških vprašanj pri ures- 
ničevanju načela delitve po delu in rezultatih dela. Pri iskanju strokovnih 
rešitev pričakujemo tudi sodelovanje delavcev organizacij združenega dela, 
ki so v svojih sistemih delitve osebnih dohodkov opredelili takšne rešitve, ka- 
terih uresničevanje se je pokazalo dobro in skladno z zakonom o združenem 
delu. Hvala lepa! 
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Predsednik Emil Tomažič: Želijo poročevalci odbora in komisij 
besedo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Janez Raušl, delegat Zbora zdru- 
ženega dela za področje gospodarstva, 16. okoliš, Maribor. 

Janez Raušl: Spoštovani predsednik, spoštovane tovarišice in^ tova- 
riši delegati! Skupina delegatov, ki je obravnavala osnutka obeh družbenih 
dogovorov, je ugotovila, da sta dogovora sicer zelo pomembna dokumenta na 
področju oblikovanja in delitve sredstev za osebne dohodke, vendar imata 
vrsto pomanjkljivosti, ki se kažejo predvsem v nejasnih opredelitvah^ posa- 
meznih pojmov ter omejeni praktični uporabi v organizacijah združenega 
dela. Oba dogovora sta premalo konkretna. V večini določil so navedene do- 
ločbe, ki so le svobodna interpretacija zakona o združenem delu in le načelno 
obravnavata tako zahtevno problematiko kot so osebni dohodki, malo dopri- 
našata h konkretnim rešitvam v delovnih organizacijah in temeljnih organi- 
zacijah združenega dela. V kolikor bi ta dogovora vsebovala konkretne rešitve 
oziroma bi že bila predložena obljubljena metodologija za pripravo razvida 
del in metodologija za ugotavljanje stopnje zahtevnosti dela ter metodologija 
za ugotavljanje zahtevnosti in uspešnosti dela delavcev, ki opravljajo naloge 
poslovodnega organa in drugih strokovnih podlag, bi delegati gotovo lažje po- 
dali določene predloge in sugestije ter z izkušnjami praktično pripomogli k 
sistemskim rešitvam posameznih določil. Zato ponovno poudarjamo nesprejem- 
ljivost obravnave teh družbenih dogovorov brez spremljajočih dokumentov, 
na katere se sklicujejo, saj ni mogoče kontrolirati smotrnosti in upravičenosti 
izvajanja posameznih določil tega dogovora, če ne poznamo temeljnih izhodišč, 
ki so narekovala posamezna določila. 

Predlagani način ugotavljanja in določanja višine prejemkov oziroma po- 
vračil stroškov, ki jih imajo delavci pri opravljanju določenih nalog, je dokaj 
kompliciran. Spreminjanje višine prejemkov in povračil med letom je vpra- 
šljivo, saj to pomeni rebalans plana, ki je v začetku leta že bil usklajen z 
ekonomsko resolucijo. Mnenja smo, da je prejšnja sindikalna lista kvalitetnejše 
reševala način ugotavljanja in določanja teh stroškov. V nadaljevanju raz- 
prave je skupina delegatov sprejela tudi nekatere konkretne pripombe. 

1. V 5. členu družbenega dogovora o skupnih osnovah za oblikovanje in 
delitev sredstev za osebne dohodke in skupno porabo so opredeljeni kazalci, 
ki se uporabljajo pri oblikovanju sredstev za osebne dohodke in skupno po- 
rabo. Potrebno bi bilo opredeliti tudi medsebojno povezanost teh kazalcev in 
njihov vpliv na oblikovanje sredstev za osebne dohodke in skupno porabo. V 
nasprotnem primeru se lahko uporabljajo le kazalci za primerjanje doseženih 
rezultatov, ne pa za oblikovanje mase sredstev za osebne dohodke in skupno 
porabo. 

2. Doda naj se novo določilo, ki naj dovoljuje usklajevanje rasti osebnih 
dohodkov na ravni delovne organizacije, kadar delavci temeljnih organizacij 
ustvarjajo skupni prihodek ali združujejo sredstva za razširitev materialne 
osnove dela na ravni delovne organizacije. 

3. Ugotavljamo, da so v členih od 17 do 20 pomešani pojmi o delu in de- 
lovnih nalogah. Mnenja smo, da je potrebno za delo oziroma naloge dosledno 
uporabljati terminologijo iz zakona o združenem delu in zakona o delovnih 
razmerjih. Prav tako naj se v teh določilih opusti pojem »delokrog«, saj to v 
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bistvu pomeni delovno mesto, razen tega pa takšnega izraza ne pozna slovar 
slovenskega knjižnega jezika. 

4. V zahtevnost dela ne bi smeli šteti pogoje delovnega okolja, ker so ti 
lahko zelo različni za povsem enako delo. Razen tega so pogoji delovnega oko- 
lja v individualni proizvodnji, v montažni dejavnosti, v gradbeni dejavnosti 
in tako dalje, izrazito spreminjajoči. Razen tega naj se pogoji dela vrednotijo 
po posebni metodologiji in naj bodo opredeljeni v obliki dodatkov na uro. 

5. Ugotavljamo, da se v vrsti členov kopičijo različni pojmi, zato predla- 
gamo, da se število pojmov zoži, saj bi tako pripomogli k jasnejšim in enostav- 
nejšim opredelitvam. 

6. Čimprej je potrebno izdelati enotno metodologijo za določanje posebnega 
nadomestila za inovacije, racionalizacije in druge oblike ustvarjalnosti pri 
delu. 

7. Mnenja smo, naj se uporablja enotna metodologija za ugotavljanje in 
analitično vrednotenje zahtevnosti dela, ne pa da se predvideva za poslovodne 
organe posebna metodologija. Tudi osebni dohodki nosilca družbenih funkcij 
morajo biti odvisni od rezultatov dela, ne pa zgolj od zahtevnosti njegovih 
del in nalog ter ne glede na kakovost, količino in gospodarnost pri njegovem 
izvajanju. 

K osnutku družbenega dogovora o skupnih osnovah za povračilo stroškov, 
ki so jih imeli delavci pri opravljanju določenih del in nalog, pa je skupina 
delegatov sprejela naslednje konkretne pripombe. 

1. Višina dnevnic naj bo enotna ne pa različna glede na posamezne vrste 
del in nalog, ki jih delavec opravlja. To utemeljujemo s tem, da gre pri dnev- 
nicah za vprašanje povrnitve predvsem stroškov prehrane, ki pa so za vse 
delavce enaki, ne glede na delo, ki ga opravljajo. 

2. Za delo na terenu, kadar ni organizirana prehrana in prenočišče, naj 
ima delavec pravico do povračila stroškov, vendar največ do višine polne 
dnevnice. 

3. Predlagamo, da še naprej ostane tako imenovana znižana dnevnica za 
čas odsotnosti 6 ur, vendar pod pogojem, če je delavec dve uri pred ali po 
rednem delovnem času zaključil službeno potovanje. 

4. V dogovoru naj bodo opredeljeni kriteriji in merila ter višina izplačila 
nagrad ob upokojitvi, da bi se dosegla poenotenost v SR Sloveniji. 

5. Zaradi stabilizacijskih ukrepov bi bilo potrebno predvsem določiti, da 
ne morejo biti dnevnice za službena potovanja v tujino višje kot je določeno 
za drugo skupino, za zvezne upravne organe, torej naj ostanejo ta določila 
enaka kot so bila doslej opredeljena in objavljena v internih aktih. Hvala 
lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Igor Arnež, delegat 
Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 11. okoliš, Kranj. 

Igor Arnež: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov s sedežem v občini Kranj je na sejah skupin delegatov dne 15. 
oktobra 1980 obravnavala oba družbena dogovora. Člani skupin smo imeli veliko 
konkretnih in vsebinskih pripomb, ki so v glavnem dokazale, da so določila v 
dogovorih napisana nejasno, dvoumno in v težko razumljivem jeziku, da so 
mnoge določbe presplošne in načelne, mnoge zadeve zanemarjene, brez doku- 
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mentov oziroma prilog k dogovoroma, mnoga določila bi bilo potrebno bolje 
konkretizirati in razširiti določbe zakona o združenem delu. 

Iz navedenega je bil zaključek skupine tak, da obravnavana dogovora ni- 
sta zadovoljila namenu, zaradi katerega sta predlagana v sprejem in nadalj- 
njo uporabo na tem zelo pomembnem področju urejanja odnosov. V razpravi 
omenjam le načelno opredelitev do obeh dogovorov, konkretne pripombe pa 
so istovetne s stališčem oziroma pripombami Občinskega sveta Zveze sindika- 
tov Slovenije Kranj, katere tudi prilagamo. 

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

Ernest Noč: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sta- 
lišča naše delegacije so podobna stališčem mariborske skupine delegatov, ven- 
dar jih bom kljub temu prebral. 

Omenjeni družbeni dogovor so organizacije združenega dela težko priča- 
kovale. Želijo pa si bolj določno opredeljene orientacije za nadaljnje izpopol- 
njevanje sistemov nagrajevanja po delu. Interes organizacij združenega dela 
za to področje izpričujejo široke razprave v organizacijah združenega dela in 
obilica pripomb k temu odgovoru. 

Javna razprava je opozorila na naslednje. Predloženi osnutek družbenega 
dogovora ni izpolnil pričakovanj. Ocenjujemo, da ta ne predstavlja pomemb- 
nega koraka v konkretizaciji zalkona o združenem delu. Osnutek je presplošen. 
Novi pojmi so slabo opredeljeni. Iz osnutka izhaja, da je bila pri njegovem 
oblikovanju premalo prisotna praksa. Morda smo prezahtevni in preveč kri- 
tični do spoznanih dobrih in praktičnih rešitev, ki jih v nekaterih organizaci- 
jah združenega dela in panožnih sporazumih ni malo, pa jih teoretično zavra- 
čamo. Ob tem pa ne najdemo boljših alternativ. Zavedati se vendarle moramo, 
da je izpopolnjevanje sistema nagrajevanja po delu stalen proces. Nagrajeva- 
nja po delu ne moremo izpopolnjevati s posameznimi velikimi zamahi, s stal- 
nim preverjanjem, kako delujejo novo uveljavljene rešitve v praksi ter s po- 
stopnim izpopolnjevanjem posameznih sestavnih delov sistema nagrajevanja. 

Dogovor ne posveča dovolj pozornosti organizacijam združenega dela s 
področja družbenih strokovnih dejavnosti. Na to so opozorile organizacije zdru- 
ženega dela s področja gospodarstva in organizacije združenega dela teh de- 
javnosti. Delavci družbenih dejavnosti opozarjajo, da njihovi sistemi nagra- 
jevanja zaostajajo za sistemi v materialni proizvodnji. Delavci materialne pro- 
izvodnje pa ocenjujejo, da je v tem času stabilizacije nujno učinkovitejše delo 
in s tem tudi učinkovitejše nagrajevanje po delu v teh dejavnostih. Slabost 
osnutka je tudi v tem, da niso hkrati predložene nekatere predvidene priloge. 
Če bi te priloge nastajale hkrati z osnutkom, bi bil dogovor že v fazi osnutka 
jasnejši, skupaj s prilogami pa že v tem času bolj zanimiv za organizacije 
združenega dela. 

5. člen daje preveliko število kazalcev. Glavna pomanjkljivost tega člena 
pa je v tem, da ne opredeljuje realizacije med posameznimi kazalci in višino 
sredstev za osebne dohodke. Glavni cilj kazalcev naj bi bil v tem, da prispeva- 
jo k smotrni delitvi osebnih dohodkov v odvisnosti od doseženega dohodka in 
da preprečijo, da v posameznih organizacijah združenega dela ne bi prihajalo 
do družbeno nesprejemljive delitve osebnih dohodkov. Ohlapna je opredeli- 
tev 5. člena, da s prosto, sebi prilagojeno izbiro in interpretacijo kazalcev 
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opraviči vsako, tudi pretirano visoko porabljeno maso sredstev za osebne 
dohodke. 

Dalje od tega člena je letošnji dogovor o družbeni usmeritvi dohodka. Pov- 
zemimo pozitivne rešitve in učinke tega dogovora. Drugo pot do konkretnejše 
opredelitve oblikovanja sredstev za osebne dohodke nam lahko pomagajo utre- 
ti sedaj veljavni panožni sporazumi, ki imajo oblikovane skupne imenovalce za 
oblikovanje mase osebnih dohodkov. 

Želimo opozoriti tudi na vlogo predvidene enotne metodologije za razvid 
del in nalog. Ta namreč še ni garant, da bodo enako zahtevna dela v različnih 
organizacijah združenega dela zaradi uporabe iste metodologije v osnovi rela- 
tivno enako vrednotena, saj gre pri vsaki metodologiji vendarle za parcialno 
ocenjevanje. V vsaki organizaciji združenega dela gre za različno delitev dela, 
ker so različne tudi razmere pri delitvi poslovnega procesa. 

Z vrednotenjem pa si pomagamo razreševati tudi kadrovsko politiko in 
kadrovsko deficitarne poklice. Ce menimo, da nam zakon o delovnih razmerjih 
ne daje zadostne podlage za razvid del in nalog, potem v družbenem dogovo- 
ru opredelimo vsebino pravilnikov o razvidu del in nalog. 

Pri nagrajevanju minulega dela v tem osnutku nismo napredovali. Ne 
teoretizirajmo s pojmom minulega dela, ker je jasen. Stališče iz razprave je 
naslednje: Ce ne moremo najti rešitev za boljše nagrajevanje minulega dela, pu- 
stimo uveljavljen odstotek na delovno dobo in iščimo merila in kriterije za 
nagrajevanje minulega dela v bodoče. 

V družbenem dogovoru o skupnih osnovah za povračilo stroškov pri op- 
ravljanju določenih del in nalog opozarjamo samo na prevladujoče mnenje iz 
javne razprave. Višina povračil za nastale stroške naj bo čim bolj enotno dolo- 
čena. Zakaj bi nastale stroške različno pokrivali. Vsi delavci naj bodo v tem 
pogledu v enakem položaju. S tem dogovorom bi preprečili uživanje posebnih 
ugodnosti pri opravljanju določenih del in možnosti tako imenovanih dodat- 
nih zaslužkov. 

Na koncu želim opozoriti, da bomo izpopolnjevali nagrajevanje po delu, 
če bomo vzpostavili bolj ustvarjalno družbenopolitično klimo. Aktivisti druž- 
benopolitičnih organizacij še vedno poudarjajo, da je v mnogih sredinah pri- 
sotna miselnost, da je nagrajevanje po delu stvar družbenopolitičnih organi- 
zacij, ne pa sestavni del utrjevanja družbenoekonomskega položaja delavcev, 
večja produktivnost in navsezadnje stabilizacija. Ocenjujemo, da so bili zlasti 
poslovodni organi oziroma poslovodni delavci v času razprave o osnutku in 
oceni o uveljavljanju nagrajevanja po delu v posameznih organizacijah zdru- 
ženega dela, ki je teklo sočasno, premalo prisotni. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ni opravil vseh nalog in sklepov o 
organiziranju javne razprave. Prek izvršnih svetov skupščin občin je premalo 
spodbudil poslovodne delavce. To bo vsekakor potrebno storiti v bodoče, da 
bomo družbeni dogovor, ko bo sprejet, lažje uresničevali. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič : Besedo ima tovarišica Maruša Murn, 
delegatka Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 31. okoliš, Domžale. 

Maruša Murn: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov iz gospodarskega področja za Zbor združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije, 31. okoliš, je na svoji seji dne 20. 10. 1980 sprejela nas- 
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lednje pripombe k osnutku družbenega dogovora o skupnih osnovah za obli- 
kovanje in delitev sredstev za osebne dohodke in skupno porabo. 

1. Splošne ugotovitve. Vsebina je precej načelna in težko razumljiva. 
Ugotavljamo, da sta prisotni obe skrajnosti, in sicer nekatera poglavja so pre- 
splošna, druga zelo ozka, preveč zavezujoča. Določeni nosilci kot Gospodarska 
zbornica in Izvršni svet še niso realizirali svojih obveznosti, to je izdelave pri- 
log, zaradi česar je sama vsebina družbenih dogovorov še bolj nedorečena in 
nejasna. 

Premalo je obdelano področje negospodarstva. Kako oziroma kje bodo 
opredeljena merila in osnove za te dejavnosti, kajti kazalniki so prirejeni v 
glavnem samo za gospodarstvo. 

V družbenih dogovorih ni opredeljen postopek, tako glede medsebojne 
soodvisnosti družbenih dogovorov in panožnih sporazumov, kakor tudi ne ro- 
kovnik o usklajevanju internih aktov. Uporaba posameznih pojmov se razli- 
kuje od doslej ustaljene prakse oziroma navedb v drugih virih. 

2. Vsebinske ugotovitve. Kazalniki ugotavljanja uspešnosti gospodarjenja 
so glede na našo stopnjo razvoja in vodenja evidence prezahtevni. Izpostavljajo 
pa se tudi vprašanja razmerij med posameznimi kazalniki; kdo naj določi 
skupni kazalnik oziroma ali bo to prepuščeno delovnim organizacijam? 

Ugotavljanje osebnega dohodka na podlagi minulega dela je prezahtevno 
oziroma premalo konkretizirano. Enaka ugotovitev velja za področje ugotavlja- 
nja osebnih dohodkov na osnovi inovacij. 

Zelo različna so tudi stališča do ugotavljanja oziroma določanja višine 
jubilejnih nagrad, kakor tudi odstotka in razpona za nadomestilo osebnih do- 
hodkov za čas bolezni in podobno. 

Še posebej pa je bilo izpostavljeno vprašanje nadomestila za čas oprav- 
ljanja družbenopolitičnih funkcij. Delegacija tudi meni, da noben dohodek ne 
sme biti izplačan mimo načel družbenega dogovora. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Prijavljenih razpravljalcev ni več. Svoje 
razprave pa so oddali delegati iz Kamnika, Žalca, Nove Gorice in Celja. Želi 
še kdo razpravljati? (Ne.) 

Razprava je bila dokaj kritična. Pred seboj imate tudi predlog sklepa, o 
katerem bomo glasovali. Opozarjam, da zbor osnutkov dogovorov ne sprejema, 
zato naj bi ta razprava pripomogla le k nadaljnjemu oblikovanju obeh doku- 
mentov. Menim, da se da iz razprave sklepati, da sta oba dogovora potrebna 
in da zbor pripravo obeh dogovorov v bistvu podpira, s tem da je treba do 
predlogov dogovorov zadeve še razčistiti in dopolniti. 

Predlagam, da predlog sklepa v 5. točki dopolnimo z besedilom: »prouči 
pa naj tudi predloge delegatov, ki so jih dali v razpravi ter jih uveljavlja v 
nadaljnjem postopku«. Predlagana dopolnitev sklepa povzema razpravo na 
zboru in zavezuje Izvršni svet, da bo to v nadaljnjem postopku upošteval. 

Želi kdo o tako dopolnjenem sklepu še razpravljati? (Ne.) Ker ni predlo- 
gov za spremembo sklepa, razen predlagane dopolnitve bomo o predlogu skle- 
pa glasovali. 

Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog sklepa z dopolnitvijo v 5. 
točki, naj prosim glasuje! (115 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (9 delega- 
tov.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog sklepa z dopolnitvijo v 5. točki sprejet z večino 
glasov. 
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Medtem je skupina delegatov v sestavi tovarišice Marije Rafolt in Alek- 
sandra Furlana zaključila z delom, zato predlagam, da se vrnemo na 4. t o č- 
ko dnevnega reda, to je na informacijo o uveljavljanju metod in na- 
činov dela Skupščine SR Slovenije, njenih zborov in delovnih teles. 

Prosim predstavnika skupine, da poroča zboru. Besedo ima tovarišica Ma- 
rija Rafolt. 

Marija Rafolt: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Medzborovska skupina je proučila razpravo v vseh treh zborih današnjih 
sej Skupščine in ugotovila, da iz razprav ne izhaja, da bi bilo potrebno do- 
polnjevati ali spreminjati predlagane sklepe. Vse konkretne predloge bo moč 
upoštevati pri nadaljnjem delu vseh subjektov delegatskega sistema ter pri 
pripravi sprememb in dopolnitev poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

V zvezi s konkretnim predlogom skupine delegatov 9. okoliša socialno- 
zdravstvenega področja, da se v posebni točki sklepa opredeli proučitev ter 
sprememba volilne zakonodaje, pa je medzborovska skupina opozorila na 
7. točko sklepa Zbora združenega dela iz oktobra lanskega leta, ki je bil spre- 
jet ob obravnavi poročila o uresničevanju delegatskega sistema in delegatskih 
odnosov v SR Sloveniji, ki v tej točki opredeljuje, da je potrebno proučiti tudi 
način delegiranja delegatov v Zbor združenega dela predvsem z vidika zasto- 
panosti posameznih področij združenega dela in območij ter proučiti tudi 
zakonodajo s tega področja in predlagati morebitne spremembe in dopolnitve 
volilnih zakonov. Glede na to, da je ta sklep še vedno v veljavi, ga sedaj ni 
potrebno ponavljati. 

Glede predlogov v zvezi z informiranjem pa poleg načelne usmeritve med- 
zborovska skupina opozarja na 3. točko 10. poglavja »Informiranje« v infor- 
maciji, ki na določen način nudi takšen način rešitve informiranja, kot ga je 
predlagala skupina delegatov državnih organov 1. okoliša Ljubljana-Center. 
Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: V poročilu skupina predlaga, da ne bi bilo 
potrebno spreminjati in dopolnjevati predlaganih sklepov, hkrati pa glede 
konkretnega predloga skupine delegatov iz 9. okoliša, socialno-zdravstvenega 
področja, ki je predlagala, da v posebni točki sklepa opredelimo proučitev in 
spremembo volilne zakonodaje, medzborovska skupina opozarja na 7. točko 
sklepa Zbora združenega dela iz oktobra lanskega leta, ki je bil sprejet ob ob- 
ravnavi poročila o uresničevanju delegatskega sistema in objavljen v Poroče- 
valcu št. 22 z dne 23. 10. 1979, kjer je bilo zapisano tudi naslednje: »V tej sme- 
ri bo potrebno proučiti med drugim tudi način delegiranja delegatov v zbor, 
predvsem z vidika zastopanosti posameznih področij združenega dela in ob- 
močij. Zato je potrebno proučiti tudi zakonodajo s tega področja in predla- 
gati morebitne spremembe in dopolnitve volilnih zakonov«. Tega ne bi ponav- 
ljali, ker ostaja to še vedno aktualno. 

Želi kdo o poročilu razpravljati? (Ne želi.) Ce ne, prehajamo na glasovanje. 
Na glasovanje dajem predloge sklepov, tako kot jih imamo pred seboj. Kdor 
je za predloge sklepov, naj prosim glasuje! (128 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so predlagani sklepi soglasno sprejeti. 
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Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o združevanju organizacij združenega 
dela v splošna združenja in v Gospodarsko zbornico Jugoslavije, ki ga je Skup- 
ščini SR Slovenije predložil Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Z dopisom z dne 10. 10. 1980 ste prejeli mnenje Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije. Želi predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Zeli predstavnik 
Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Poročevalci odbora in komisije? (Ne že- 
lita.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 
Ce 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 združevanju organizacij zdru- 
ženega dela v splošna združenja in v Gospodarsko zbornico Jugoslavije. 

2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, da v usklajevalnem postopku da v ime- 
nu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu zakona. 

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

glasuje! (128 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 9. točko d n e v n e g a r e d a , to je na predlog zakona 
o ratifikaciji sporazuma o posojilu med vlado Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije in vlado Republike Iraka, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Ker je predlog zakona strogo zaupne narave, ste vse gradivo v zvezi s 
tem aktom prejeli šele danes na klop pred sejo zbora. Prosim delegate, da po 
končani obravnavi ta gradiva odložijo na konec klopi, kot je to običajno v 
proceduri, ko obravnavamo strogo zaupne zadeve. 

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

Zbori Skupščine SR Slovenije so ob sprejemanju periodičnega delovnega 
načrta zborov za IV. trimesečje 1980 sprejeli sklep o imenovanju posebne de- 
lovne skupine delegatov vseh zborov Skupščine SR Slovenije za proučitev 
analize o razvoju družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih 
skupnostih materialne proizvodnje in predlogov zakonskih aktov s teh pod- 
ročij. 

V zvezi s tem je Komisija za volitve, imenovanja in administrativne za- 
deve pripravila predlog sklepa o imenovanju, nalogah in sestavi skupine dele- 
gatov za proučitev družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih 
skupnostih materialne proizvodnje in zakonskih aktov z navedenih področij, ki 
ste ga prejeli danes na klop in o katerem se moramo izreči. 

Zeli kdo razpravljati o predlogu sklepa? (Ne.) Ce ne, prosim da o njem 
glasujemo! Kdor je za predlog sklepa, naj prosim glasuje! (130 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je predlog sklepa o imenovanju skupine delegatov za pro- 
učitev odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje 
in zakonskih aktov s tega področja soglasno sprejet. 

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

Preden preidemo na delegatska vprašanja in odgovore, vas obveščam, da 
nas je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije obvestil, da bo informacijo o os- 
novnih problemih preskrbe z osnovnimi prehrambenimi proizvodi in drugimi 
proizvodi široke potrošnje, energetiko in reprodukcijskim materialom, ki bo 
vsebovala oceno dosedanjega obdobja, bilanco in oceno za leto 1981, predložil 
zboru do 25. tega meseca. Informacijo bomo zato uvrstili na naslednjo sejo 
zbora. 

Zbor tudi obveščam, da smo dobili dve pobudi oziroma predloga, in sicer 
skupine delegatov 37. okoliša, Ljubljana-Moste-Polje in iz Jesenic, v katerih 
ne gre za tipična delegatska vprašanja, ampak bolj za predloge in pobude, ki 
jih bomo zato posredovali Izvršnemu svetu. 

Ker delegati ne vedo, za kakšne pobude gre, predlagam, da delegata iz teh 
dveh skupin prebereta svoje pobude. Prosim torej delegata 37. okoliša, Ljub- 
ljana-Moste-Polje, da pobudo prebere. 

Vilibald K o p e c k y : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Na seji Zbora združenega dela Skupščine občine Ljubljana-Moste-Polje 
dne 8. 10. 1980 je delegat Papirnice Vevče predlagal, da Zavod SR Slovenije 
za statistiko in Zavod za družbeni razvoj Ljubljane uskladita zajemanje po- 
datkov o zunanjetrgovinski menjavi. O tem predlogu je razpravljala tudi sku- 
pina delegatov za delegiranje delegatov za Zbor združenega dela Skupščine 
SR Slovenije na seji dne 17. 10. 1980. Delegati predlagamo, da se obrazec Za- 
voda za statistiko 1/PP, ki zajema poleg gibanja proizvodnje, cen, zalog, proda- 
je in nabave tudi zunanjetrgovinsko dejavnost, uvoz in izvoz in obrazec Za- 
voda za družbeni razvoj Ljubljane SNOP-7, ki zajema samo podatke za spre- 
mljanje plana izvoza in uvoza, združita v en sam obrazec. Prav tako naj 
oba zavoda uredita medsebojno uporabo tega obrazca, kajti sedaj je izpolnje- 
vanje in pravočasno dostavljanje obrazca INiD 1/PP sankcionirano z določba- 
mi, objavljenimi v Uradnem listu SR Slovenije; za obrazec SNOP-7 pa tega 
določila ni. Prav tako bi želeli opozoriti, da pri podatkih o menjavi z vzhodno- 
evropskimi državami ni razvidna ločitev med konvertibilom in kliringom. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima Anton Burja, delegat 12. 
okoliša, Jesenice. 

Anton Burja: Tovarišice in tovariši" delegati! V skladu s 30. členom 
poslovnika Skupščine SR Slovenije, daje skupina delegatov is področja gospo- 
darstva, ki delegira dva delegata v Zbor združenega dela Skupščine SR Slo- 
venije iz Skupščine občine Jesenice, na podlagi sklepa Zbora združenega dela 
Skupščine občine Jesenice, predlog, ki naj ga obravnava upravni organ in 
tista telesa, ki pripravljajo nov zakon s področja pokojninsko-invalidskega za- 
varovanja. 

Zbor združenega dela Skupščine občine Jesenice je na seji dne 1. 10. 1980 
na pobudo delegacij razpravljal o nekaterih vprašanjih s področja pokojnin- 
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skega zavarovanja. Glede na to, da se v tem času pripravlja nov zakon s tega 
področja, predlagamo, da se že v sedanji fazi priprav tega predpisa proučijo 
in upoštevajo naslednje naše pobude: 

1. Ca se enotno uredijo možnosti iz naslova pokojninskega zavarovanja 
tistih, ki so se izobraževali ob delu ali z dela, s tem, da se to ne šteje za preki- 
nitev delovnega razmerja. , 

2. Da tisti kmetijski zavarovanci, ki izgubijo status kmeta zaradi odvze- 
ma zemljišča za namene gradenj avtocest, razširitev industrije in podobno, ne 
izgubijo pravice do dokupovanja let za upokojitev. 

Svoje predloge utemeljuje z naslednjim. Zaradi deficitarnosti visokih 
metalurških strokovnjakov in še nekaterih drugih strokovnjakov je Železarna 
Jesenice pošiljala v letu 1955 iz delovnega razmerja nekatere tehnike na do- 
polnilno izobraževanje. Ob tem so jim bile priznane štipendije v visim teda- 
njega osebnega dohodka, delovno razmerje pa jim je bilo v skladu s tedanjim 
temeljnim zakonom o štipendijah (Uradni list SRS 32/1955) prekinjeno. Po- 
zneje so bile dane možnosti, da se delovno razmerje ni več prekinjalo Danes 
je po zakonu o usmerjenem izobraževanju, z opredelitvijo študija ob delu in iz 
dela, postalo to urejanje kadrovska praksa. _ 

V zvezi s tem želimo izenačitev po delovnem stažu za prve delavce, ki 
so se izpopolnjevali iz dela, in sicer iz dveh razlogov, ker je pravilno, da obrav- 
navamo vse delavce, ki so se izpopolnjevah iz delovnega razmerja, po»istih 
kriterijih in enakopravno kar imamo tudi zapisano v samoupravnih aktih in 
ker je različen pristop, pogojen z neizdelanimi načeli in tedaj manj ureje- 
nimi razmerami v kadrovski politiki, prizadel delavce, predvsem iz vojne ge- 
neracije. 

Prav tako naj bi v zakon vključili kmetijske zavarovance takrat, ko izgu- 
bilo status kmeta zaradi odvzema kmetijskega zemljišča za namen gradnje 
avtocest^ razširitev industrije in podobno. V teh primerih Hi= - 
gubljajo pravico iz kmetijskega zavarovanja. Ta pravica je z izgubljenim s 
tusom kmeta okrnjena, ker izgubijo pravico dokupovanja let za upokoji , 
prekvalifikacija pa pri ostarelih kmetih ni mogoča. 

Predlog dajemo zato, ker na podlagi navedenega želimo, da je sestavljalec 
že v tej fazi seznanjen z našim predlogom, ki narekuje reševanje nekaterih 
problemov s tega področja. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Obe pobudi bomo posredovali Izvršnemu 
svetu. Pričakujemo pa, da bo Izvršni svet obvestil predlagatelje pobud. 

Prehajamo sedaj na vprašanja in predloge delegatov. Na delegatsko vpra- 
šanje skupine delegatov za gospodarsko področje 16. okoliša, Maribor glede 
izdelave in posredovanja bilance vseh obveznosti, ki izhajajo iz republiških 
planskih dokumentov za naslednje srednjeročno obdobje in usklajevanje spo- 
razumov, ki bodo poslani v javno obravnavo, bo odgovoril tovariš Milivoj 
Samar, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za družbeno 
planiranje. 

Milivoj Samar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je pravkar v skladu z dogovorjenim 
programom posredoval Skupščini SR Slovenije v obravnavo osnutek družbe- 
nega plana za obdobje 1981—1985. V osnutku tega plana ter v priloženi doku- 
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mentacijski osnovi so prikazane bilance in podatki, ki so v skladu s 175. členom 
zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije 
sestavni del analitsko-dokumentacijskega gradiva planskih aktov Slovenije. 
S tem so podane osnove za nadaljevanje in za začetek postopka usklajevanja 
razvojnih interesov in nalog ter obveznosti, katerih uresničevanje je pomem- 
bno za razvoj vse Slovenije. Ko bo pripravljen in dan v obravnavo predlog 
dogovora o temeljih družbenega plana, predvidoma v začetku novembra pa 
bodo priložene še podrobnejše bilance, iz katerih bodo razvidne dokončne'ob- 
veznosti za temeljne organizacije in druge nosilce planiranja — namreč tiste 
obveznosti, ki izhajajo iz dogovora o temeljih družbenega plana Slovenije 

dogovoru'2 Sam°Upravnih sP°^zumov o temeljih planov udeležencev v tem 

7an Predh°^°ub0 S6Veda treba uskladiti zlasti razvojne interese, ki so prika- zani v osnutkih samoupravnih sporazumov interesnih skupnosti za posamezna 
področja materialne proizvodnje, ki v svojem seštevku presegajo narodno 
gospodarske možnosti. V tem smislu bo potrebno uskladiti tudi nekatere druge 
investicijske namene, ki zadevajo ta dogovor. Razne analize kažejo, da tudi na 
drugih področjih in ravneh zlasti v zvezi z nameravanimi investicijami priha- 
ja do občutnih odstopanj, kot to pravilno ugotavljajo tudi delegati, ki so po- 
sredovali ta vprašanja in bo zaradi tega nujno doseči uskladitve, seveda v 
okviru ustreznih samoupravnih struktur pri oblikovanju in sprejemanju sa- 
moupravnih sporazumov o temeljih planov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je v okviru svoje pristojnosti že 
sprožil potrebne aktivnosti s težnjo, da razrešimo osnovne probleme v pred- 
videnih rokih in v zvezi s tem zaostrimo tudi odgovornosti. 

Izvršni svet je tudi že doslej skrbel za to, da so bile v dosedanjih fazah 
priprav družbenega plana Slovenije v skladu s sprejetim programom dela 
vedno pravočasno prisotne oziroma posredovane ustrezne strokovne podlage 
ki naj omogočijo nosilcem planiranja vpogled in vključevanje v razreševanje 
širših družbenih in razvojnih problemov. Med njimi je treba omeniti zlasti 
analizo razvojnih možnosti SR Slovenije, ki je bila predmet obravnave tudi 
v Skupščini in je služila kot podlaga za oblikovanje smernic za pripravo druž- 
benega plana. 

Ustrezne bilance, pripombe in komentarje z vidika narodno-gospodarskih 
možnosti, so pristojni republiški organi objavili hkrati z analizami razvojnih 
možnosti samoupravnih interesnih skupnosti na ravni Slovenije. Kot vemo, so 
bile bilance tudi v središču pozornosti poročila Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije marca meseca, ko je obravnaval pripravo družbenega plana. 

Ustrezne bilance so bile ves čas pripravljene in prisotne pri oblikovanju 
dokumenta dogovora o temeljih plana Slovenije. 2e od samega začetka priprave 
tega dokumenta si je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije kot udeleženec in 
podpisnik tega dogovora prizadeval, da bi na podlagi bilančnih okvirov uskla- 
dili obveznosti za reševanje posameznih razvojnih problemov. 

Kot je znano, so bile hkrati z objavo osnutkov samoupravnih sporazumov 
o temeljih planov samoupravnih interesnih skupnosti za področje material- 
ne proizvodnje in družbenih dejavnosti objavljene tudi bilance, ki so nakazo- 
vale narodno-gospodarske okvire ter kritično prikazale obremenitev gospodar- 
stva, ki izhaja iz nalog, opredeljenih v teh sporazumih. 
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Kar zadeva obveznosti, ki se oblikujejo na ravni republiškega dogovar- 
janja, so zagotovljene ustrezne informacijske podlage za samoupravno odlo- 
čanje in usklajevanje. V tem pa doslej nismo povsem uspeli, saj v posameznih 
sredinah ni bilo zadostne aktivnosti. Tako bi lahko precejšen del problemov že 
doslej rešili, če bi samoupravne interesne skupnosti v skladu s programom 
dela svoje analize razvojnih možnosti ter osnutke samoupravnih sporazumov 
o temeljih planov oblikovale tako, da bi iz njih bile jasno razvidne naloge in 
obveznosti, o katerih odločajo delavci v temeljnih organizacijah združenega 
dela. 

Po drugi strani tudi poslovodni in strokovni organi v asociacijah združe- 
nega dela ter v precejšnjem številu občin niso poskrbeli, da bi bile te obvez- 
nosti kot tudi tiste, ki izhajajo iz samoupravnih sporazumov na ravni interes- 
nih skupnosti v občinah ter asociacij združenega dela, posredovane temeljnim 
organizacijam v zbirni obliki, ki bi omogočale ustrezno oblikovanje in spre- 
jemanje temeljev planov temeljnih organizacij in hkrati opozorile tudi na 
stvarne dohodkovne možnosti in na koristi, ki sledijo iz združevanja sredstev, 
da bi se na ta način delavci laže opredeljevali. Kot drugod po Jugoslaviji je 
tudi pfi nas precej zamud v postopkih planiranja na posameznih ravneh in v 
posameznih sredinah, o čemer smo danes že govorili. 

Ob tem je bilo zapostavljeno eno od temeljnih načel skladnega^ oziroma 
sočasnega planiranja. Res je, da je bilo v sedanjih stabilizacijskih naporih 
dovolj objektivnih razlogov, ki otežujejo uresničevanje takšnega sistema pla- 
niranja. Hkrati je potrebno poudariti, da je nerealno pričakovati, in bi bilo 
v nasprotju s temelji sistema planiranja, da bi oblikovali bilance, ki bi zaje- 
male vse obveznosti za temeljne organizacije, ki izhajajo iz njihovega interes- 
nega povezovanja na raznih ravneh in sredinah planiranja. To bo mogoče, in to 
v omejenem obsegu, šele po sprejetju vseh samoupravnih planov in družbenih 
planov. Do takrat pa mora veljati naloga, da se v usklajevanje interesov tvor- 
no vključujemo vsi, zlasti pa tisti udeleženci samoupravnega sporazumevanja 
in dogovarjanja, ki so nosilci ali pobudniki nasprotujočih si interesov, pri če- 
mer so bilančni podatki, temelječi na realnih dohodkovnih osnovah ne le na 
republiški, temveč tudi na vseh drugih ravneh usklajevanja, pomembni pri- 
pomoček usklajevanja. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije si bo še naprej intenzivno prizadeval, 
da pride v dogovoru o temeljih družbenega plana do uskladitve interesov z 
realnimi možnostmi, če pa tega ne bi bilo moč doseči oziroma ne bi bili uskla- 
jeni ustrezni samoupravni sporazumi glede vprašanj in problemov, ki so po- 
membni za razvoj vse republike, pa bo na temelju 25. in 89. člena ustave ter 
v skladu z odgovornostmi, ki jih ima po zakonu o temeljih sistema planiranja, 
predložil tej Skupščini ustrezno zakonsko ukrepanje. 

Z osnutkom resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slove- 
nije v letu 1981 ter osnutkom družbenega plana Slovenije v obdobju 1981 do 
1985 je opredeljena politiki glede uskladitve razvoja samoupravnih interesnih 
skupnosti družbenih dejavnosti in materialne proizvodnje z materialnimi okviri, 
ki jih omogoča koncept ekonomske stabilizacije, na drugi strani pa jih usmerja 
v krepitev tistih funkcij, ki najbolj neposredno vplivajo na rast dohodka in 
kvaliteto razvoja. Med drugim so družbene dejavnosti dolžne skrajno racio- 
nalno in selektivno proučiti investicijsko dejavnost, tako da bi celotne investi- 
cije morale biti po realnem obsegu celo nižje kot v tekočem planskem ob- 
dobju. Zadovoljevanje skupnih potreb naj bi raslo za 10 odstotkov počasneje 
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od družbenega proizvoda, kar naj ima za posledico globalno, seveda z ustrezno 
selektivnostjo znotraj skupnih potreb glede na prioritete, prilagoditev pris- 
pevnih stopenj v primerjavi z dosedanjimi in to že v januarju 1981. 

Tudi v interesnih skupnostih materialne proizvodnje bo potrebno izostriti 
odgovornost za poslovanje z družbenimi sredstvi, hkrati pa intenzivnejše razvi- 
jati družbenoekonomske odnose v njih prek krepitve lastnih sredstev izvajal- 
cev in krepitve vloge in kontrole uporabnikov v njih. To implicira povečanje 
lastnih sredstev in združenih sredstev na interesnih osnovah za razvoj repro- 
dukcije v teh skupnostih, tako absolutno kot relativno in zmanjšuje delež zdru- 
ženih sredstev po enotnih osnovah, virih in merilih in delež bančnih sred- 
stev. Med drugim takšna politika in politika krepitve lastnih sredstev organi- 
zacij združenega dela nasploh zahteva, da se združevanje sredstev po enotnih 
osnovah, virih in merilih omeji na največ toliko, kolikor se je teh sredstev od 
dohodka združevalo doslej. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Se delegati 16. okoliša s pojasnilom strin- 
jate? Besedo ima tovariš Janko Muraus, delegat 16. okoliša, Maribor. 

Janko Muraus: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Z odgovorom na splošno soglašamo predvsem glede vsebine odgovora, ki smo 
ga slišali v zvezi s pripravami in sedanjo aktivnostjo Izvršnega sveta na pod- 
ročju planiranja, pa tudi aktivnostjo v prihodnje, o čemer je danes tu poročal 
podpredsednik Izvršnega sveta, tovariš Klemenčič. 

Predsednik Emil Tomažič: Na delegatsko vprašanje skupine dele- 
gatov za gospodarsko področje 6. okoliša, Velenje-Mozirje, in sicer glede san- 
kcij za kršenje resolucijskih določil glede skupne in splošne porabe, bo prav 
tako odgovoril tovariš Milivoj Samar, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za družbeno planiranje. 

Milivoj Samar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Tudi ta odgovor bo nekoliko daljši. 

V sredstvih javnega obveščanja je v zadnjem času, čeprav ugotavljamo, 
da povsem neupravičeno, mnogo kritik o naraščanju sredstev za splošno in 
skupno porabo nad resolucijskimi določili. Razlog za takšno obveščanje javnosti 
je enostranski podatek o naraščanju sredstev za splošno porabo, ker so po- 
datki o realizaciji proračunskih prihodkov v posameznem obdobju primer- 
jani na enako obdobje preteklega leta. Podatek je enostranski zato, ker je 
dan v glasila javnega obveščanja ob nepoznavanju sprejetih omejitvenih ukre- 
pov na področju splošne porabe v letu 1980 oziroma brez navajanja teh ukre- 
pov. 

Resolucija o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za ob- 
dobje 1976—1980 v letu 1980 zahteva, da celotni izvirni prihodki za splošne 
družbene potrebe v občinah, avtonomnih pokrajinah, republikah, izvzemši pri- 
spevek federaciji, sredstva za kompenzacije in rezerve, nujne za preskrbovanje 
občanov z živili ter sredstva za odpravo posledic potresov in poplav, ne smejo 
preseči v svoji rasti 16 odstotkov. V ta namen bodo razčlenjeni varčevalni ukre- 
pi v vseh družbenopolitičnih skupnostih. Občine, republike in avtonomni po- 
krajini naj ne povečujejo stopenj prometnega davka in tudi ne uvajajo novih 
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prometnih davkov, razen za financiranje kompenzacij in rezerv, nujnih za pre- 
skrbovanje občanov z živili ter odpravo posledic potresov in poplav. 

Glede teh resolucijskih določil podajamo naslednjo informacijo, ki govori 
o gibanju splošne porabe na nivoju republike oziroma tista, ki se financira iz 
republiškega proračuna. 

Z zakonom o proračunu Slovenije za leto 1980 so zagotovljena sredstva, 
izvzemši za obveznosti do federacije v skupni višini 7 milijonov 194 tisoč di- 
narjev, kar predstavlja 11,5-odstotno povečanje nasproti letu 1979. V okviru te- 
ga zneska so vključene obveznosti za intervencije v kmetijstvu, ki so po reso- 
luciji izvzete iz 16-odstotne dovoljene rasti, v višini 785 milijonov dinarjev in 
predstavljajo 9,2 odstotka vseh zagotovljenih sredstev na nivoju neto prora- 
čuna. Z vključitvijo presežka sredstev po zakonu o zaključnem računu v vi- 
šini 316 milijonov dinarjev, znaša obseg neto proračuna 7 milijard 511 mili- 
jonov dinarjev in predstavlja 16,4-odstotno povečanje nasproti letu 1979. V 
okviru sredstev presežka so zagotovljena sredstva za premije, kompenzacije in 
blagovne rezerve v višini 85 milijonov. Skupaj zagotovljena sredstva za pre- 
mije, kompenzacije in rezerve znašajo v proračunu v Sloveniji za leto 1980, 
870 milijonov dinarjev in predstavljajo 8,63 odstotka vseh zagotovljenih sred- 
stev na nivoju neto proračuna. 

Iz tega izhaja, da obseg neto republiškega proračuna, brez obveznosti do 
prispevka proračuna federacije in skupaj s kompenzacijami, presega samo za 
0,4 «/o, z resolucijo predvideno rast splošne porabe. Ce pa bi iz tega celotnega 
16,4% povečanja izvzeli sredstva za kompenzacije, ki niso limitirana, izhaja, 
da so se sredstva za druge potrebe povečala samo za 8,1 % in so daleč pod 
dovoljeno rastjo splošne porabe na nivoju republike. 

Temu naj dodam še, da smo upoštevali resolucijska določila. V letu 1980 
nismo povečevali stopnje prometnega davka, nismo uvajali novih prometnih 
davkov in med letom smo povečali olajšave iz naslova davka iz dohodka te- 
meljnih organizacij, kot stimulacijo za pospeševanje izvoza v letu 1980. 

Nadalje je bil Izvršni svet v drugi polovici letošnjega leta zaradi izrednega 
naraščanja cen na področju življenjskih potrebščin prisiljen uvesti dodatne in 
povečane kompenzacije za kruh in meso, ki so zahtevale dodatna sredstva iz 
republiškega proračuna. Za te nove in dodatne obveznosti Izvršni svet ni uva- 
jal novih virov niti najemal kreditov, ampak je sredstva ob izredno selektiv- 
nem in racionalnem ravnanju zagotovil v okviru sprejetega obsega proračuna 
za leto 1980. 

Iz podatkov o 9-mesečni realizaciji prihodkov na nivoju neto proračuna iz- 
haja, da so planirani prihodki realizirani v višini 5 milijard 424,8 milijona 
dinarjev oziroma v višini 75,8% in ne izkazujejo presežkov. Odhodki v istem 
obdobju so bili realizirani v višini 70,6 % od predvidenih odhodkov in zaosta- 
jajo za dinamiko priliva prihodkov za 4,4 % 

Na podlagi 9-mesečne realizacije prihodkov ocenjujemo, da bodo le-ti 
realizirani v planirani višini in da v tem letu ni pričakovati večjih odstopanj 
oziroma presežkov. 

Iz podane obrazložitve izhaja, da se splošna poraba, ki se krije iz repu- 
bliškega proračuna, giblje v skladu z začrtano resolucijsko politiko za leto 
1980 in da ne presega resolucijsko določenih okvirjev. 

Na področju splošne porabe v občinah so v letu 1980 izvršni sveti skup- 
skupščin občin, Skupščine mesta Ljubljane, Obalne skupnosti Koper ter Službe 
družbenega knjigovodstva v Sloveniji sklenili družbeni dogovor o ukrepih za 
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omejevanje splošne porabe v občinah v letu 1980, po katerem bodo občine v 
Sloveniji usmerjale presežke proračunskih sredstev, ki bodo v letu 1980 dose- 
ženi nad dogovorjenim 16% porastom glede na realizacijo v preteklem letu, 
na sredstva posebne partije žiro računa proračuna občine. 

Služba družbenega knjigovodstva v Sloveniji bo presežke sredstev usme- 
rila na posebne partije, takoj ko bodo takšni presežki doseženi. Dogovorjeno 
pa je, skladno z določili zvezne resolucije, da se sredstva proračunov občin 
začno izločati na sredstva posebne partije šele potem, ko presežejo 16% letno 
rast glede na leto 1979. 

V glasilih javnega obveščanja je objavljen podatek, da so do avgusta 1980 
glede na obdobje do avgusta 1979 sredstva za splošno porabo v občinah pora- 
sla za 26 %. Če pa primerjamo podatke o doseženih prihodkih do avgusta 1980 
m ga primerjamo na vse leto 1979, je dosežena rast proračunskih prihodkov 
občin v letu 1980 še za 27 % pod lanskoletno ravnijo. 

Ugotoviti torej velja, da sredstva za splošno porabo v občinah še ne prese- 
gajo resolucijskih okvirov. Ko pa bodo ti okviri preseženi, bodo sredstva iz- 
ločena na posebno partijo žiro računa proračuna občine in ne bodo uporab- 
ljena za splošno porabo v občini, temveč za oblikovanje občinskih blagovnih 
rezerv in kompenzacij. Namensko porabo sredstev posebne partije žiro raču- 
na proračuna, porabe presežkov proračunskih sredstev za navedene namene 
dopušča tudi zvezna resolucija, samo izvajanje pa bodo kontrolirale podruž- 
nice Službe družbenega knjigovodstva. 

Z družbenim dogovorom o ukrepih za omejevanje splošne porabe v obči- 
nah v letu 1980 je tudi dogovorjeno, da spremlja izvajanje tega družbenega 
dogovora Komisija Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za področje splo- 
šne porabe v občinah. 

Po resoluciji o politiki izvajanja družbenega plana Slovenije za obdobje 
1976 do 1980 v letu 1980 se lahko sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb 
brez sredstev skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter starost- 
nega zavarovanja kmetov povečujejo največ za 16'% v primerjavi z valorizi- 
ranimi programi za leto 1979. 

Glede na takšno resolucijsko usmeritev so samoupravne interesne skup- 
nosti za družbene dejavnosti že v februarju 1980 znižale prvotne programe 
za leto 1980 na dovoljeno višino in ustrezno temu korigirale prispevne stop- 
nje. 

S sprejetimi spremembami in dopolnitvami resolucije se lahko sredstva v 
dejavnostih osnovnega izobraževanja in zdravstva na osnovi rasti materialnih 
stroškov povečajo za največ 18%, kar pomeni, da se lahko celotna sredstva 
za zadovoljevanje skupnih potreb v Sloveniji povečajo za 17,3 %. Samouprav- 
ne interesne skupnosti brez skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja so od konca avgusta 1980 združile okoli 18,5 milijard dinarjev, kar je za 
17,7 % več kot v istem obdobju preteklega leta. 

Kolikor bi se gibanja iz prvih osmih mesecev nadaljevala, ob koncu leta 
realizirana sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb ne bodo bistveno odsto- 
pala od resolucijsko začrtanih okvirov. Presežke, ki bi nastali v posameznih 
samoupravnih interesnih skupnostih, pa so le-te dolžne prenesti med dohodke 
za naslednje leto. V globalu pa, na podlagi dosedanjih gibanj in ob izvajanju 
dogovorjenih usmeritev na področju osebnih dohodkov, ocenjujejo te intere- 
sne skupnosti, da ne bo prišlo na področju Slovenije do odstopanj. Problemov 
v zvezi s presežki in njihovim vračanjem na republiški ravni ni, saj se pre- 
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sežki prenesejo v osnovo za naslednje leto oziroma se ustrezno zmanjšajo pri- 
spevne stopnje. 

Ta princip je v načelu dogovorjen tudi za občinske samoupravne interesne 
skupnosti, vendar se v praksi pogosto tega ne spoštuje, temveč se presežki pre- 
našajo med samoupravnimi interesnimi skupnostmi na podlagi sklepa zborov 
združenega dela v občinah. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Delegati 6. okoliša, Velenje-Mozirje, ste 
zadovoljni z odgovorom na zastavljeno delegatsko vprašanje? (Da.) 

In še tretjič prosim tovariša Samarja, člana Izvršnega sveta in predsednika 
Republiškega komiteja za družbeno planiranje, da odgovori na delegatsko vpra- 
šanje Skupščine občine Ljubljana-Bežigrad, glede sprejemanja drugega in 
tretjega paketa ukrepov za izvajanje ekonomske stabilizacije. 

Milivoj Samar: Gre samo za to drugo vprašanje, namreč v prvem 
delu delegatskega vprašanja je tudi opozorilo glede cen. Odgovoril bom le na 
zastavljeno vprašanje. 

V Zveznem izvršnem svetu potekajo aktivnosti za izdelavo nadaljnjih 
ukrepov ekonomske stabilizacije. Posebna pozornost pri pripravi teh ukrepov 
je namenjena financiranju družbene reprodukcije, financiranju federacije, si- 
stemu ekonomskih odnosov s tujino, kreditno-monetarnemu in bančnemu si- 
stemu, kot tudi nekaterim aktivnostim na področju socialne politike. Delo 
poteka pri reševanju vprašanj sistemskega značaja kot so izvajanje novega za- 
kona o sistemu cen in družbeni kontroli cen, vprašanja primarne delitve, po- 
litike realnega tečaja dinarja in pospeševanje izvoza ter politika obrestnih mer. 
Stopnja pripravljenosti rešitev posameznih vprašnaj le-teh je različna; za ne- 
katere poteka postopek obravnave v okviru Zveznega izvršnega sveta, za dru- 
ge pa bodo potrebne dodatne analize pred opredelitvijo glede rešitev. V pri- 
stopu h koncipiranju ukrepov in politike ekonomske stabilizacije se je Zvezni 
izvršni svet opredelil za stališče, da morajo ti ukrepi in politika biti vključeni 
v pripravo aktov in v družbeni plan Socialistične federativne republike Jugosla- 
vije za obdobje 1981—1985. Vsebinsko naj bi bili ti ukrepi vključeni tudi v 
opredelitve in politiko v osnutkih zveznih dogovorov za naslednje srednjeročno 
obdobje, kot tudi v koncepcijo dolgoročnega razvoja energetike in strategije 
ekonomskih odnosov s tujino. To so dokumenti, ki so bili med tem že obrav- 
navani, danes pa ste v predhodni obravnavi tudi slišali, da dogovori, o ka- 
terih poteka usklajevanje, nekaterih teh elementov še nimajo in je v programu, 
da se ti elementi do konca tega meseca vključijo pri usklajevanju v dogovore. 

Računamo, da bodo ti dogovori sprejeti v začetku novembra, ko naj bi ste- 
kla tudi razprava o osnutku družbenega plana Jugoslavije. Takšen pristop je 
bil sprejet, ker Zvezni izvršni svet meni, da je treba z družbenim planom 
Jugoslavije v celoti izraziti politiko ekonomske stabilizacije in politiko razvo- 
ja socialističnih samoupravnih odnosov. Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Vprašanje delegatov občine 
Ljubljana-Bežigrad obsega pravzaprav dva dela, in sicer v prvem delu želijo 
opozoriti Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije na velika odstopanja od 
dogovorjene politike cen in na počasno uresničevanje zakona o oblikovanju in 
družbeni kontroli cen in šele v drugem delu delegatskega vprašanja je zastav- 
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Ijeno konkretno delegatsko vprašanje, na katero je odgovoril tovariš Sa- 
mar. So delegati iz občine Ljubljana-Bežigrad zadovoljni z odgovorom? (Da.) 

Na delegatsko vprašanje Skupščine občine Koper glede oskrbe s svežim 
mesom bo odgovoril tovariš Lojze Senegačnik, pomočnik predsednika Repu- 
bliškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Lojze Senegačnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Delegatsko vprašanje Skupščine občine Koper se glasi: Oskrba s svežim 
mesom je v občini Koper tudi po povečanju maloprodajnih cen zelo kritična. 
Delovne organizacije, ki v glavnem oskrbujejo celotno področje naše obči- 
ne s svežim mesom, nam niso v stanju zagotoviti potrebnih količin svežega 
mesa, zato ker so maloprodajne cene v ostalih republikah višje. Ker slovenski 
proizvajalci ne morejo zagotoviti potrebnih količin mesa, se v glavnem te or- 
ganizacije oskrbujejo iz ostalih republik. Količine mesa, ki jih dobavljajo iz 
ostalih republik, pa v naši občini predstavljajo 90 odstotkov vseh potreb po 
svežem mesu. Popolnoma se zavedamo stanja, da je določene količine mesa 
potrebno izvažati, da je osnovna čreda živine manjša zaradi problemov krme, 
gnojil in tako dalje, ne moremo pa se sprijazniti z dejstvom, da niso malo- 
prodajne cene mesa in seveda tudi odkupne cene živine enake na celotnem 
jugoslovanskem trgu, s čimer bi bil dan pogoj, da bi bila tudi oskrba s sve- 
žim mesom enaka. 

Odgovor se glasi: V Jugoslaviji je prišlo do občutno zmanjšanega stale- 
ža goveje živine in prašičev. Do večjega zmanjšanja goveje živine pa v Slove- 
niji doslej še ni prišlo. Kritično pa je stanje glede oskrbe s prašičjim mesom, ker 
je Slovenija za dve tretjini nakupa odvisna od drugod. Takšno stanje je pov- 
zročilo znatno povpraševanje po klavnih prašičih in govedu. Ker je v Slo- 
veniji doslej v glavnem ohranjen stalež goveje živine in ker je na račun orga- 
niziranosti bila do pred nekaj meseci še primerna ponudba klavne živine, so na 
odkup živine zelo močno pritisnili kupci iz drugih republik. Zaradi pomanjka- 
nja živine so v Socialistični republiki Hrvatski in v Vojvodini brez sporazuma 
z drugimi republikami sprejeli nove odkupne cene živine. Velike razlike v od- 
kupnih cenah živine so povzročile nenormalno velik odliv klavne živine iz 
Slovenije, hkrati pa tudi zadrževanje v pričakovanju novih odkupnih cen, kar 
ima oboje za posledico izredno slabo oskrbo trga z mesom. 

Glede na oceno, da je v večjem delu Slovenije še ohranjen stalež krav, ra- 
zen na Primorskem, da pa je odliv pitanih živali in telet vsak dan večji, so 
potrebni takojšnji ukrepi, ki naj zagotovijo primerno ponudbo živinorejskih 
proizvodov in očuvanje staleža krav in telet, ki so v pitanju. O nastali proble- 
matiki je večkrat razpravljal Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in se pri 
Zveznem izvršnem svetu zavzemal za uskladitev cen med republikami. Ker 
doslej do uskladitve še ni prišlo, je živinorejsko poslovna skupnost, ki je nosilec 
realizacije plana na področju živinoreje, v skladu s samoupravnim sporazu- 
mom o združevanju v živinorejsko poslovno skupnost z dne 16. 10. 1980, raz- 
pravljala o položaju na trgu z mesom in izdelala predlog nove ravni proizva- 
jalskih cen klavne živine, prašičev in perutnine, na podlagi katerih naj bi se 
izvršila korekcija maloprodajnih cen mesa. Izvršni svet Skupščine SR Sloveni- 
je in predsedniki izvršnih svetov skupščin občin, Skupščine mesta Ljubljane 
in Skupščine obalne skupnosti Koper, predloga živinorejske poslovne skupno- 
sti Slovenije niso sprejeli. Na posebnem posvetu so sklenili, da pred uveljav- 
ljanjem novih cen ponovno seznanijo Zvezni izvršni svet o stanju na tem 
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področju in da se še naprej zavzemajo, da se cene uskladijo na ravni, kakršna 
je bila obravnavana na sejah medrepubliškega komiteja za trg in cene in na 
sestankih podpredsednikov izvršnih svetov socialističnih republik in avtonom- 
nih pokrajin. 

Zvezni izvršni svet bo o zadevi odločil na seji 23. 10. 1980, če se danes, to 
je 22. 10. 1980, predstavniki republiških komitejev in pokrajin za trg in cene ne 
bodo sporazumeli o višini cen mesa. Po napovedih se bo Zvezni izvršni svet od- 
ločil za maksimiranje cen. V kolikor do uskladitve oziroma do odločitve Zvez- 
nega izvršnega sveta ne bo prišlo v tem tednu, bodo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije in predsedniki Izvršnih svetov skupščin občin, Skupščine mesta 
Ljubljane in Skupščine obalne skupnosti Koper zadevo ponovno obravnavali. 
Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Ste delegati iz Kopra zadovoljni z odgo- 
vorom? (Da.) 

Zbor obveščam, da bo na delegatsko vprašanje skupine delegatov 7. oko- 
liša iz Murske Sobote dan odgovor na prihodnji seji. Prav tako bo dan odgovor 
na prihodnji seji tudi na danes zastavljeno delegatsko vprašanje iz občine 
Ljubljana-Bežigrad. V tem vprašanju je problem le opisno izpostavljen, sa- 
mega vprašanja pa pravzaprav ni. Verjetno so delegati želeli, da se Izvršni 
svet o problemu izreče? (Da.) 

K tej točki dnevnega reda se je prijavil še tovariš Franc Fašalek, delegat 
Zbora združenega dela za področje ikmetijstva, 7. okoliš, Murska Sobota. 

Franc Fašalek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Čeprav smo pravkar slišali odgovor Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
za katerega menimo, da ni dokončen, ponovno postavljamo delegatsko vpra- 
šanje skupine delegatov s področja kmetijstva, 7. okoliš, Murska Sobota.. 

Menimo, da je preskrba s svežim in govejim mesom v Sloveniji dosegla 
kritično točko. Na prejšnji seji Skupščine je bilo postavljeno enako vpraša- 
nje, ki ga je postavila skupina 9. okoliša iz Trebnjega. Tokrat si dovoljujemo 
enako vprašanje postaviti še enkrat, z nekoliko širšo obrazložitvijo. 

2e nekaj mesecev nazaj kmetje čutimo pritistk kupcev iz sosednje repu- 
blike Hrvatske, ki nam hočejo na vsak način izvabiti čim večji del naše živi- 
ne. V začetku jim to ni tako uspevalo, sedaj pa lahiko z gotovostjo trdimo, da 
jim to vedno bolj uspeva. To še posebno sedaj, ko so bile prejšnji teden ob- 
javljene nove cene za živino tudi pri nas in nato naslednji dan zanikane. Nikoli 
doslej niso bile cene živine tako različne kot so danes. Lahko rečemo, da kmet- 
je za dinar ali dva pri kilogramu žive teže nismo občutljivi. Ce pa te razlike 
presegajo vse norme in znašajo od 8 do 14 dinarjev za kilogram žive teže, 
pa zaupanje v zadrugo in v organizirano proizvodnjo počasi skopni in nazadnje 
splahni. 

Menimo, da so nesprejemljivi tudi ukrepi, ki jih je sprejel Republiški 
komite za kmetijstvo oziroma Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ki so vsi- 
ljeni in predvidevajo ostre kazni proti vsem kršilcem. Menimo, da takšne re- 
šitve, ki so administrativne, restrikcijske in nestimulativne, vplivajo slabo in 
odbijajoče. Če smo družba samoupravnega sporazumevanja in družbenega do- 
govarjanja, menim, da je potem to nesprejemljivo. 

Znano je, da je lansko in letošnje leto padel stalež živine za 8 odstotkov, 
potrošnja pa se je povečala za 10 odstotkov. Ne samo to, da iz sosednje repu- 
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blike Hrvatske pri nas kupujejo živino, ampak to živino potem izvažajo, z 
izvozom pridobljene devize pa lahko prodajajo na prostem trgu tudi za 30 in več 
odstotkov dražje. Presodimo, kaj je bolje, ali urediti razmere na domačem trgu 
ali pa vse skupaj pustiti stihiji časa. Menim, da si na ta način žagamo vejo, na 
kateri sedimo in s tem spravljamo v kritično stanje slovensko živinorejo. 

In ne nazadnje tudi naloge na področju slovenske živinoreje so v nasled- 
njem srednjeročnem obdobju zelo velike. Predvideva se, da bi od sedanjih 46 
tisoč ton mesa do leta 1985, proizvedli 59 tisoč ton govejega mesa. Vsekakor 
je to zelo ambiciozen plan, vprašanje pa je, kako ga bomo realizirali. 

2e sedaj bi morali imeti številne ukrepe, ki bi rejce stimulativno spodbu- 
jali k čim večji proizvodnji. Imamo pa ukrepe, ki destimulativno vplivajo na 
večjo proizvodnjo živine. Naša delegacija zato predlaga naslednje ukrepe: 

1. Da se čimprej podpiše medrepubliški dogovor o enotnih cenah mesa in 
živine na jugoslovanskem trgu. 

2. V kolikor se medrepubliški dogovor ne podpiše, predlagamo, da se cena 
živine prilagodi cenam živine v sosednji republiki Hrvatski. Zahtevamo hitre 
in učinkovite ukrepe Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in menimo, da ne- 
gativni odgovor ni sprejemljiv. 

Navedeno delegatsko vprašanje podpirajo poleg delegacije 7. okoliša, še 
naslednje kmetijske delegacije: iz 8. okoliša, Žalec, 10. okoliša, Brežice, 9. 
okoliša, Trebnje, 6. okoliša, Radlje ob Dravi, 5. okoliša, Ptuj, 3. okoliša, Ajdov- 
ščina in 1. okoliša, Skofja Loka. Skupaj z nami podpira to delegatsko vprašanje 
8 kmetijskih okolišev. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Očitno je, da delegati in občani niso za- 
dovoljni samo z odgovorom na delegatsko vprašanje, ampak da gre za proble- 
me, ki ostajajo odprti. Delegati in občani pričakujejo predvsem dejanja in re- 
šitve, ki jih za zdaj ni. Delegatsko vprašanje smo žal slišali sedaj, zato odgo- 
vora nanj danes verjetno ne bo, razen če predstavnik Izvršnega sveta meni, 
da ga lahko poda. (Ne.) 

S tem je ta točka dnevnega reda zaključena. 
Obveščam vas, da smo pri točkah dnevnega reda, kjer smo sprejemali 

končne odločitve, usklajeni z Zborom občin. 
Zaključujem 43. sejo Zbora združenega dela in se vam zahvaljujem za 

udeležbo na seji. Hvala lepa! 

(Seja zbora je bila zaključena ob 14.35.) 



44. seja 

(5. novembra 1980) 

Predsedoval: Emil Tomažič, 
predsednik Zbora združenega dela 

Pričetek seje ob 9.10. 

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

Na podlagi 18. člena poslovnika Zbora združenega dela bomo najprej izvo- 
lili Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja za današnjo se- 
jo zbora in verificirali pooblastila. V to komisijo predlagam naslednje dele- 
gate: za predsednico Olgo Mastnak, za člana pa Avgusta Punčuha in Marijo 
Celestina. 

So predlagani delegati navzoči? (Da.) Želi kdo o tem predlogu razprav- 
ljati? (Ne želi.) Ker ne želi nihče razpravljati, lahko preidemo na glasovanje. 

Kdor je za ta predlog, naj prosim to potrdi z dvigom roke! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za 44. sejo zbora izvoljeni delegati v predlaganem sestavu. 

Prosim člane komisije, da se sestanejo, pregledajo delegatska pooblastila 
in pripravijo poročilo za zbor. 

Na današnjo sejo zbora so bili vabljeni predstavniki Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, Republiške konference Socialistične zveze delovnega 
ljudstva Slovenije, Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije in Gospodar- 
ske zbornice Slovenije. 

Na sejo zbora so bili vabljeni tudi predstavniki odborov našega zbora, 
člani delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFR Jugoslavije, delegati SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFR 
Jugoslavije ter poročevalci odborov in komisij, in sicer: Zora Abram, poroče- 
valka Odbora za družbenopolitični sistem, Vika Jevšnikar, poročevalka Odbo- 
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ra za finance, Stojan Volčanšek, poročevalec Odbora za družbenoekonomske 
odnose, Karlo Marsel, poročevalec Komisije za pravosodje, Giafranco Sillian, 
poročevalec Komisije za narodnosti, Tone Kugonič, poročevalec Zakonodajno- 
pravne komisije in Tomaž Kavčič, poročevalec Komisije za volitve, imenova- 
nja in administrativne zadeve. 

Prosim vse tiste delegate, ki nameravajo zastaviti delegatska vprašanja, 
da posredujejo ta vprašanja v pismeni obliki že na začetku seje, da bi lahko o 
tem obvestili Izvršni svet Skupščine SR Slovenije oziroma ustrezne republiške 
funkcionarje. S tem bi omogočili Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije 
oziroma posameznim funkcionarjem, da se na odgovor pripravijo in na vpra- 
šanja odgovore, če je le mogoče, že na današnji seji. 

Ker obravnavamo na današnji seji nekatere zakone v zadnji fazi, prosim 
vse tiste delegate, ki nameravajo predložiti amandmaje, da to store čimprej, 
s tem da jih v skladu s poslovnikom vlože v pismeni obliki in s podpisi 10 de- 
legatov. 

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

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

Ugotavljam, da je komisija s svojim delom končala. Prosim predsednico 
komisije, da poroča zboru. 

Olga Mastnak: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Komisija za 
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije daje za 44. sejo, z dne 5. 11. 1980 tole poročilo. 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo 
delegatska pooblastila 134 delegatov, in sicer: iz gospodarskega področja 82, iz 
prosvetno-kulturnega področja 15, iz socialno-zdravstvenega področja 12, iz 
kmetijske dejavnosti 16, iz obrtne in podobnih dejavnosti 4, iz delovnih skup- 
nosti državnih organov, družbenopolitičnih organizacij in društev ter dru- 
gih delovnih skupnosti 4 delegati, iz delegacij aktivnih vojaških oseb in civil- 
nih oseb v službi oboroženih sil SFR Jugoslavije 1 delegat. 

Na današnji seji niso prisotni delegati iz naslednjih področij oziroma oko- 
lišev: gospodarsko področje 9. okoliš 1 delegat; 23. okoliš 1 delegat; 29. okoliš 
3 delegati; 33. okoliš 1 delegat, 34. okoliš 1 delegat in 10. okoliš 1 delegat, sku- 
paj iz gospodarskega področja 8 delegatov. Prosvetno-kulturno področje: 1. 
okoliš 1 delegat, 5. okoliš 1 delegat, 7. okoliš 1 delegat, Skupaj iz prosvetno- 
kulturnega področja 3 delegati. Socialno-zdravstveno področje 5. okoliš 1 de- 
legat. Kmetijska dejavnost 4. okoliš 1 delegat, 6. okoliš 1 delegat, skupaj 2 de- 
legata. Obrtna in podobna dejavnost 1. okoliš 1 delegat. Državni organi in 
družbenopolitične organizacije 1 delegat. Skupaj je torej odsotnih 16 delegatov. 

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

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Zeli kdo razpravljati o poro- 
čilu komisije. (Ne želi.) 

Ce ne želi nihče, prehajamo na glasovanje. O poročilu bomo glasovali v ce- 
loti, ker ni sporno nobeno pooblastilo. Kdor je za sprejem poročila verifikacij- 
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ske komisije, naj prosim to potrdi z dvigom roke! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno potrdil poročilo Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov 
za 44. sejo Zbora združenega dela. 

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

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

Glede petih osnutkov zakonov, ki se nanašajo na gospodarsko manj razvite 
republike in avtonomne pokrajine, vas obveščam, da nam je Zbor republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije predložil v soglasje le osnutek zakona o 
republikah in pokrajinah, ki se štejejo za gospodarsko manj razvite v obdob- 
ju od leta 1981 do 1985, medtem ko ostalih osnutkov zakonov iz tega sklopa še 
nismo prejeli. Ker gre za povezano problematiko, je bilo z delegacijo Skup- 
ščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije 
dogovorjeno, da se obravnavajo vsi osnutki zakonov s tega področja skupaj. 
Kot sem že omenil, štirje zakoni še niso predloženi, zato predlagam, da umak- 
nemo iz dnevnega reda osnutek zakona o republikah in pokrajinah, ki se šte- 
jejo za gospodarsko manj razvite v obdobju od leta 1981—1985, osnutek zakona 
o stalnih sredstvih sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospo- 
darsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin v obdobju 1981—1985, 
osnutek zakona o delitvi sredstev sklada federacije za kreditiranje hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin v obdobju 
od leta 1981 do 1985, osnutek zakona o dopolnilnih sredstvih republik in avto- 
nomnih pokrajin od leta 1981 do leta 1985 in osnutek zakona o spremembah 
zakona o skladu federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj 
razvitih republik in avtonomnih pokrajin. 

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

1. določitev dnevnega reda 44. seje Zbora združenega dela, 
2. odobritev zapisnika 43. seje Zbora združenega dela, 
3. osnutek zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti, 
4. predlog zakona o notranjih zadevah, 
5. predlog zakona o ustanovitvi republiškega družbenega sveta za vpra- 

šanja družbene ureditve, 
6. predlog zakona o ustanovitvi republiškega družbenega sveta za gospo- 

darski razvoj in ekonomsko politiko, 
7. predlog zakona o ustanovitvi republiškega družbenega sveta za vzgo- 

jo in izobraževanje, 
8. predlog zakona o ustanovitvi republiškega družbenega sveta za med- 

narodne odnose, 
9. predlog zakona o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o 

ukrepih za varnost jedrskih objektov in naprav, 
10. predlog zakona o vpisu v sodni register, 
11. pobudi Skupščin občin Litija in Zagorje ob Savi o uresničevanju ustav- 

nih določil glede materialne osnove oziroma sistema financiranja krajevnih 
skupnosti z osnutkom ugotovitev, stališč in sklepov Skupščine SR Slovenije o 
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zagotavljanju materialne osnove za zadovoljevanje skupnih in splošnih potreb 
delovnih ljudi in občanov v krajevni skupnosti, 

12. osnutek zakona o dopolnitvah zakona o Jugoslovanski banki za med- 
narodno ekonomsko sodelovanje in o skupnih finančnih organizacijah, 

13. osnutek zakona o zagotovitvi sredstev za udeležbo SFR Jugoslavije pri 
VI. dopolnitvi sredstev mednarodnega združenja za razvoj (IDA), 

14. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Zveznim izvršnim svetom 
SFR Jugoslavije in vlado LR Kitajske o vzajemni davčni oprostitvi dohodka od 
mednarodnega potniškega in blagovnega oziroma potniškega ali blagovnega 
pomorskega prometa, 

15. predlog zakona o ratifikaciji konvencije o migracijah v pogojih zlo- 
rabljanja in o zboljšanju možnosti vseh delavcev emigrantov ter njihovega 
tretmaja, sprejete na 60. zasedanju konference 24. junija 1975, 

16. dogovor o izdaji in plačilu dopolnilne poštne znamke za »XXXVI. sve- 
tovno prvenstvo v namiznem tenisu, Novi Sad, 1981. leta«, 

17. volitve in imenovanja, 
18. predlogi in vprašanja delegatov. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega pred- 

loga dnevnega reda za današnjo sejo? (Nihče.) 
Ce ne, prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani dnevni red, naj pro- 

sim glasuje z dvigom roke! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red za današnjo 44. sejo Zbora združenega dela 
soglasno sprejet. 

Obveščam vas tudi, da so naknadno po poročilu verifikacij ske komisije od- 
dali svoja pooblastila še trije delegati, tako da je na seji zbora prisotnih 137 
delegatov. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 43. seje Zbora združenega dela. 

Zapisnik ste prejeli. Ima kdo kakšno pripombo ali predlog za njegovo 
dopolnitev? (Nihče.) 

Ker nima nihče pripomb oziroma predloga za dopolnitev, ugotavljam, da 
je zapisnik 43. seje Zbora združenega dela odobren. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti, ki ga je Skupščini SR Slo- 
venije predložil Izvršni svet. 

Osnutek zakona je bil objavljen v Prilogi XII. Poročevalca. Popravek 102. 
člena osnutka zakona je objavljen v Poročevalcu št. 18. Z dopisom, z dne 21. 
oktobra 1980, ste k osnutku zakona prejeli popravke Republiškega sekretaria- 
ta za ljudsko obrambo. Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo 
ima tovariš Miran Bogataj, pomočnik republiškega sekretarja za ljudsko ob- 
rambo. Prosim! 

Miran Bogataj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Samoupravni položaj delovnega človeka in njegova odločujoča vloga v naši 
družbi so temeljne vrednote, na katerih gradimo naš današnji in jutrišnji raz- 
voj. Neodtujljiva in izvirna je pravica delavca do dela, do odločanja o pogojih 
in rezultatih svojega dela. Neodtujljiva je pravica delovnega človeka, da svoj 
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samoupravni položaj varuje, da izgrajuje celovit sistem splošne obrambe in 
družbene samozaščite za ohranitev in varovanje pridobitev naše družbe in 
njen nemoten socialistični samoupravni razvoj. Iz takšnega položaja našega 
delavca in občana se razvijata in krepita splošna ljudska obramba in druž- 
bena samozaščita, kot organizirano, celovito in enotno usmerjeno delovanje 
vseh subjektov naše družbe. Kolikor močnejši je samoupravni položaj človeka, 
toliko močnejša je naša obrambna pripravljenost. Obrambno in samozaščitno 
delovanje človeka tako ni le njegova dolžnost, temveč predvsem njegova pra- 
vica in vsakdanja potreba. To je temeljna usmeritev, ki so jo sprejeli tudi 
zbori republiške Skupščine v decembru preteklega leta, ob obravnavi predloga 
za izdajo zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti. 

Cas, v katerem živimo, tovarišice in tovariši, je poln političnih, družbe- 
nih in ekonomskih nasprotij. Živimo v obdobju, ko se velike sile v svetu vse 
bolj intenzivno borijo za prevlado, za nova interesna področja in ko oborožene 
sile vse pogosteje postajajo sredstvo za razreševanje nakopičenih nasprotij. 
Po Afganistanu in Kampučiji se stopnjuje medsebojno nezaupanje velikih. 
Razkorak med razvitimi in nerazvitimi je čedalje večji. Svet ne pretresa le 
energetska kriza, pretresa ga kriza v mednarodnih odnosih, ki poslabšujejo 
vojne in politične razmere, ekonomske, kulturne ter druge odnose. Vse bolj 
so pogosti tudi spopadi med neuvrščenimi državami, ki pod stalnimi grožnja- 
mi in pritiski krepijo svoje obrambne priprave, pogosto na račun počasnejšega 
gospodarskega razvoja. 

Lansko leto se je v svetu za oboroževanje porabilo po nekaterih ocenah 
kar 500 milijard dolarjev, samo Združene države in Sovjetska zveza pa sta v 
nerazvite države prodale za okoli 47 milijard dolarjev orožja. Oba vojaška 
bloka imata danes v Evropi po teh ocenah okoli 250 divizij, 55 tisoč tankov, 
20 tisoč bojnih letal in 10 tisoč nuklearnih bojnih sredstev. V vojaške vaje obeh 
strani je bilo v tem letu vključenih samo na evropskem prostoru okoli milijon 
vojakov. Na širšem območju Sredozemlja je več kot 18 500 tankov in 3200 boj- 
nih letal. V Sredozemlju in v Perzijskem zalivu so skoncentrirane velike po- 
morske sile. Ves ta grozeči arzenal je razporejen ob -klasičnih strateških smereh 
in se neprestano dopolnjuje. Specialna vojna postaja sredstvo za uveljavljanje 
interesov velikih, ki se pri tem ne izogibajo niti najbolj grobih intervencij. 

Prisotni so tudi poizkusi, da se gibanje neuvrščenih oslabi. Območja na črti 
Sredozemlje, Bližnji ter Srednji vzhod ter Azija so postala danes fronta, na ka- 
teri se srečujejo interesna področja obeh velesil. Reševanje podedovanih nas- 
sprotij med Irakom in Iranom z orožjem, na široko odpira vrata in možnosti v 
tem prostoru za še eno zunanjo intervencijo in razširitev interesa velesil v dveh 
neuvrščenih državah. To pa povečuje zanimanje velikih tudi za celotno ob- 
močje Južne Evrope in Balkan. V borbi za vzpostavljanje ravnotežja v stra- 
teških nuklearnih sredstvih velesile še naprej uporabljajo strategijo postop- 
nega osvajanja pozicij v svetu, strategijo posrednega nastopanja, s katero se 
izogibajo medsebojnim spopadom, neposredno pa ogrožajo varnost in mir v 
svetu. 

Razvoj mednarodnih razmer otežuje tudi naša prizadevanja za nadaljnjo 
poglobitev in okrepitev dobrih odnosov z vsemi sosednjimi državami. Po- 
sebnega pomena so tudi dogajanja na Poljskem, v katerih je prišla do polnega 
izraza preživetost obstoječega etatistično-administeativnega urejanja druž- 
benih razmerij. Od tega, v kolikšni meri bodo uresničeni pravi interesi polj- 
skega delavskega razreda, je odvisna tudi stabilnost razmer v tem delu Evrope. 
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V tem primeru se je še enkrat potrdilo, da le demokratizacija na vseh pod- 
ročjih družbe lahko zagotavlja njen nadaljnji socialistični razvoj. 

Ko smo konec preteklega leta ocenjevali vojaško politične razmere v svetu, 
smo ugotovili, da se proti takšnim dogajanjem v svetu, ki posredno ogrožajo 
tudi varnost naše države, lahko upremo z doslednim uresničevanjem in 
uveljavljanjem vseh temeljnih načel razvoja in graditve naše družbe ter na- 
čel, ki jih uveljavljamo v naši zunanji politiki. To danes lahko še z večjim 
poudarkom ponovimo. Z nenehno borbo za uresničevanje izvirnih načel neuvr- 
ščenosti, s prizadevanji za miroljubno reševanje sporov, moramo v še večji 
meri prispevati h krepitvi vloge neuvrščenosti. To je pot, ki zapira vrata vme- 
šavanju velesil v notranje zadeve posamezne države. Pri tem moramo kot real- 
no sprejeti dejstvo, da se tudi v praksi nekaterih držav, v veliki družini 
neuvrščenih, uporablja oborožena sila kot sredstvo za razreševanje medse- 
bojnih spornih vprašanj. Zato si moramo še bolj prizadevati, da neuvrščene 
države razvijajo takšne instrumente in sredstva, s katerimi bodo lahko učin- 
kovito razreševale medsebojne nesporazume na miren način. Tako bomo kre- 
pili vlogo in politiko neuvrščenosti in prispevali k njeni enotnosti, obenem pa 
preprečili poizkuse slabitve tega gibanja. 

Enkraten in svojstveno plebiscitaren je bil odgovor naših narodov in na- 
rodnosti ob bolezni in smrti predsednika v maju tega leta vsem tistim, ki so 
postavljali vprašanje, kaj bo z Jugoslavijo po Titu. Odgovor je bil jasen! Tito je 
bil odraz naše poti in zato je Titova pot naša pot. Prav ti krogi, katerih de- 
javnost na žalost vedno znova oživlja, čim se poslabšajo razmere v svetu, da- 
nes napovedujejo razpad našega samoupravnega in gospodarskega sistema 
in podobno. 

Ekonomska recesija, ki danes pretresa ves svet,' ni obšla našega gospo- 
darstva. Seveda pa se moramo zavedati tudi pomankljivosti, ki so prisotne v 
naši družbi in ki jih v preteklosti nismo razrešili in odpravili: visoka inflacij- 
ska rast, prekomerna poraba vseh vrst in upadanje konkurenčnosti na zuna- 
njih tržiščih, so temeljni vzroki sedanjih težav. 

Čvrsto smo odločeni, da bomo te slabosti in težave odpravili. Menim, da 
naša enotnost pri postavljenih nalogah za stabilizacijo družbenogospodarskega 
sistema doslej še ni bila tako odločna, celovita in učinkovita. Delovni ljudje 
zaupajo v naše skupne moči, da bomo nakopičene probleme premagali tudi 
z odrekanjem. Trdno smo odločeni, da naš razvoj vežemo le na dejanske mate- 
rialne možnosti, čeprav bomo zato mnoge potrebe zadovoljevali počasneje in v 
manjšem obsegu kot doslej. Nekateri rezultati teh prizadevanj se že kažejo. Z 
doslednim izvajanjem stabilizacijske politike krepimo tudi našo varnost. Tudi 
to je prispevek k vlogi in pomenu, ki ga ima danes Jugoslavija v svetu. 

Nerealno bi bilo pričakovati, da se bodo razmere v svetu naglo izboljšale, 
saj so temeljni vzroki nasprotij v svetu zelo globoki. Možnost za razširitev spo- 
pada med Irakom in Iranom zaradi zavarovanja naftnih ležišč je danes pri- 
sotna bolj kot kdaj koli poprej. To potrjujejo tudi zavlačevanja in težave pri 
pripravah na Konferenco o evropski varnosti in sodelovanju v Madridu in te- 
žave pri nadaljevanju pogovorov o umirjevanju strateškega oboroževanja. Tem 
možnostim in procesom moramo prilagoditi naše napore za krepitev varno- 
sti, obrambne sposobnosti in trdnosti celotne družbe. 

Aktivno podpiramo vse napore za nadaljevanje pogovorov o umirjanju 
strateškega oboroževanja, za uspeh Madridske konference in napore za uspeh 
Misije dobre volje neuvrščenih pri reševanju trenutno najnevarnejšega za- 
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pleta na Srednjem Vzhodu. Borba za mir, za novo ekonomsko ureditev, za 
nadaljno povezovanje vseh naprednih in miroljubnih sil v svetu, mora biti in 
ostati temeljna usmeritev naše celotne politike. 

Tovarišice in tovariši! Neposredno vključevanje delovnih ljudi in občanov 
v odločanje in uresničevanje nalog obrambe, varnosti in zaščite, je v vseh živ- 
ljenjskih in delovnih okoljih ena izmed najpomembnejših usmeritev zveznega 
ter republiškega kongresa Zveze komunistov, ki pomeni nadaljevanje procesa 
podružbljanja splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite. To ni le te- 
meljno napotilo za usmerjanje celotnega razvoja obrambnega in samozaščit- 
nega delovanja, ampak tudi konkretna vsakodnevna naloga vseh delovnih 
ljudi in občanov, samoupravnih organizacij in skupnosti ter drugih družbenih 
subjektov. Za uvajanje priporočil in sklepov o nadaljnjem uresničevanju za- 
snove splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite, ki jih je sprejela v za- 
četku tega leta Skupščina SR Slovenije, je še spodbudilo široko zastavljeno, 
poglobljeno ter praktično delovanje pri razvijanju splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite. 

Takšno spodbudo predstavljajo tudi zaključki seje Centralnega komiteja 
Zveze komunistov Slovenije ob koncu preteklega leta, na kateri se je obrav- 
navalo uresničevanje zasnove splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite. 
Obrambne priprave v republiki v tem letu potekajo na podlagi omenjenih pri- 
poročil in sklepov, stališč in usmeritev Predsedstva Socialistične republike Slo- 
venije in njegovega Sveta za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito SR 
Slovenije ter Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, v občinah, v krajevnih 
skupnostih ter v organizacijah združenega dela, pa tudi na podlagi uskladitev, 
ki so bile sprejete na ravni občin. Naloge, ki so bile načrtovane za to leto, bodo 
opravljene. 

V preteklem letu so bili ustanovljeni v temeljnih organizacijah združenega 
dela, v krajevnih skupnostih, v občinah, v pokrajinah ter v republiki in velikih 
gospodarskih sistemih komiteji za splošno ljudsko obrambo in družbeno samo- 
zaščito. Komiteji so se hitro in učinkovito uveljavili. S spremljanjem in usmer- 
janjem ter usklajevanjem aktivnosti vseh nosilcev obrambe in zaščite zagotav- 
ljajo večjo učinkovitost celotnega obrambnega in samozaščitnega sistema in 
enotnost njegovega delovanja. To se je potrdilo še zlasti v času zaostrenih vo- 
jaško-političnih razmer v prvi polovici tega leta. 

Na območju republike deluje danes že več kot 5 tisoč komitejev za splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito. Sprejeti so varnostni načrti, dokon- 
čali smo tudi dopolnjevanje obrambnih načrtov na osnovah, ki omogočajo bolj 
konkretno in realno delovanje družbeno-gospodarskega in političnega sistema 
ob morebitnem prehodu v vojne razmere in sodelovanje v njih. Pri izdelavi je 
neposredno sodelovalo veliko število delovnih ljudi in občanov, kar pomeni ne 
le njihovo pripravljenost za sodelovanje v oteženih razmerah, ampak pred- 
vsem uveljavitev njihove neposredne pobude in ustvarjalnosti pri razreševanju 
konkretnih vprašanj obrambne in družbene samozaščite. 

Načrti, določeni v tem letu za razvoj teritorialne obrambe, bodo uresničeni 
v celoti. Dosežena bo ustrezna višja stopnja pripravljenosti enotnih štabov te- 
ritorialne obrambe kot najširše oblike organiziranja in pripravljanja delovnih 
ljudi in občanov za oborožen splošen ljudski odpor, če bi bilo to potrebno. 

Naloge na področju pripravljanja in urejanja prostora za obrambo in za- 
ščito, ki smo jih pred letom dni šele opredeljevali, so sedaj v pretežni meri že 
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vključene v delo in plane večine družbenih in gospodarskih dejavnosti. Nada- 
ljujejo se priprave proizvodnje za oborožene sile in vojne potrebe. 

Splošna ljudska obramba in družbena samozaščita postajata čedalje bolj 
neločljivi sestavini rednega dela temeljnih in drugih organizacij združenega 
dela, krajevnih skupnosti, občin, samoupravnih interesnih skupnosti in drugih 
samoupravnih organizacij in skupnosti. 

V enote in štabe civilne zaščite je vključenih že okoli 13 % vseh prebival- 
cev republike. Materialna opremljenost in usposobljenost civilne zaščite še nista 
zadovoljivi. V večji meri moramo razvijati preventivno delovanje civilne za- 
ščite, zlasti pri zaščiti družbenega premoženja. Naravne ujme so v tem letu že 
povzročile škodo za okoli 2 milijardi dinarjev, ki bi bila občutno nižja, če bi 
bolj uveljavljali preventivno delovanje. Veliko škodo na materialnih dobrinah 
povzročajo tudi požari in druge nesreče. Na podlagi izkušenj, pridobljenih pri 
graditvi zaklonišč, so bile sprejete nove usmeritve, ki pomenijo določitev dolgo- 
ročne politike zaklanjanja in še uspešnejše uresničevanje tega ukrepa. 

Letos bo v obrambno usposabljanje vključenih okoli 350 do 400 tisoč de- 
lovnih ljudi in občanov. Večji poudarek je dan usposabljanju za opravljanje 
nalog civilne in narodne zaščite. Izobraževanje in usposabljanje mladine za 
obrambo in zaščito poteka po sprejetih napotkih in programih. Z delom je 
začel Republiški center za obrambno usposabljanje. Boljši rezultati so bili 
doseženi tudi pri usmerjanju mladih v vojaške šole in za poklicno delo na 
področju splošne ljudske obrambe. 

Delovni ljudje in občani se vse bolj vključujejo v planske akte za obdobje 
1981 do 1985 in pri tem tudi v naloge splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite, ki so sestavni del redne dejavnosti vseh nosilcev planiranja. Tako 
se neposredno uveljavlja pravica delovnega človeka, da v skladu s svojimi in 
skupnimi potrebami ter zmožnostmi krepi in razvija obrambno in samozaščitno 
pripravljenost. 

Opredeljen je razvoj posameznih sestavin obrambe in zaščite v naslednjih 
petih letih. V kar največji meri si prizadevamo za smotrno in gospodarno 
uporabo sredstev, namenjenih za potrebe splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite. V preteklem letu smo za to namenili okoli 0,5 % ustvarjenega na- 
rodnega dohodka. Izvršni svet je tudi za naslednje srednjeročno obdobje pred- 
lagal Skupščini, da se za naloge splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite nameni do 0,5 % sredstev od ustvarjenega narodnega dohodka. 

Prednost bodo imele tiste naloge, ki neposredno krepijo obrambno in sa- 
mozaščitno pripravljenost, kot je oborožitev, opremljanje civilne zaščite, pre- 
ventivni ukrepi civilne zaščite, obrambno usposabljanje in naloge urejanja pro- 
stora za obrambo in zaščito. Izven teh sredstev naj bi se uresničile le naloge, 
ki so neodložljive in ki neposredno bistveno prispevajo h krepitvi obrambe, 
varnosti in zaščite ter tudi k uresničevanju usmeritev razvoja našega gospo- 
darstva v naslednjih letih. 

Izkušnje v tem letu so pokazale, da moramo posvetiti večjo pozornost obli- 
kovanju načrtovanih blagovnih rezerv in materialnih zalog, kritičnih surovin 
in polizdelkov, kakor tudi izgradnji potrebnih skladiščnih prostorov. Poleg 
njihovega pomena v primeru izrednih razmer ali vojne pomagamo z njimi ob- 
vladovati tudi razna občasna akutna neskladja na trgu. Zato moramo zagotoviti 
njihovo stalno obnavljanje in povečanje. 

Tovarišice in tovariši! Ena izmed značilnosti, ki spremlja naša celotna pri- 
zadevanja pri krepitvi obrambne sposobnosti v tem letu, je tudi oblikovanje 
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nove zakonske ureditve splošne ljudske obrambne in družbene samozaščite. Do- 
seženi rezultati pri uresničevanju podružbljanja obrambne in varnostne funk- 
cije v vseh sredinah, pomenijo neprecenljivo bogatitev z izkušnjami, ki morajo 
dobiti svoj odraz tudi v novih zakonskih rešitvah. 

Razprava o predlogu za izdajo novega zakona, katerega osnutek je danes 
pred vami, pomeni ustvarjalen prispevek k bodoči zakonski ureditvi. Številne 
pobude, več kot 300 predlogov in pripomb so dokaz velikega zanimanja delov- 
nih ljudi in občanov, da se na družbeno samozaščitnem in obrambnem pod- 
ročju organizirajo v skladu s svojimi razmerami in potrebami. Večina teh pred- 
logov je bila v osnutku upoštevana, le manjšega dela teh predlogov predlaga- 
telj ni mogel vgraditi v besedilo osnutka. 

Novosti v osnutku so podane v obrazložitvi, pojasnjeni so tudi razlogi, za- 
kaj niso bili upoštevani posamezni predlogi. Poudaril bi le nekatere rešitve v 
osnutku, ki pomenijo dograjevanje in dopolnjevanje ureditve naše organizira- 
nosti in delovanja na tem področju. 

1. Temeljna načela in splošne določbe. Namesto preambule so v osnutku 
opredeljena temeljna načela in splošne določbe, ki skupaj predstavljajo poli- 
tično osnovo ter zgoščen povzetek zasnove in temeljev organiziranja splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite v samoupravni socialistični družbi. 

Ta načela so sicer zapisana v ustavnih določbah in političnih dokumentih, 
zbrana na enem mestu pa predstavljajo osnovo za celotno vsebino zakona in 
usmeritev za posamezne rešitve ter opredeljujejo vlogo družbenopolitičnih in 
drugih organizacij na področju obrambe in zaščite. 

V osnutku zakona je predvidenih več vrst razmer, v katerih bi bilo izva- 
janje določenih aktivnosti, kot so izredne razmere, neposredna vojna nevarnost 
in druge nevarnosti za državo in podobno. 

V splošnih določbah so opredeljene le izredne razmere, kot stanje, na ka- 
terega je vezano določeno delovanje nosilcev obrambe in zaščite. 

Za preprečevanje in odpravljanje izrednih razmer so določeni tudi po- 
sebni načrti. Drugih razmer naj bi se v zakonu ne opredeljevalo, ker mora biti 
celotni obrambno-samozaščitni sistem pripravljen za delovanje v vseh razme- 
rah glede na konkretne potrebe. Takšne razmere so poslabšanje vojaško-poli- 
tične situacije v svetu in podobno. V teh primerih se izvajajo nekatere aktiv- 
nosti povečane pripravljenosti družbe, vendar jih ne kaže utesnjevati z zakon- 
skimi določbami. Določbe v osnutku pa omogočajo angažiranost sekcij in sred- 
stev splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite za obvladovanje različ- 
nih nevarnosti. Takšno stališče je bilo sprejeto tudi pri izdelavi delovnega be- 
sedila osnutka zveznega zakona. 

2. Komite za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito. 
Na podlagi smernic Predsedstva SFR Jugoslavije in Centralnega komiteja 

Zveze komunistov Jugoslavije, smernic Predsedstev SR Slovenije in Central- 
nega komiteja Zveze komunistov Slovenije ter v skladu s skupščinsko razpravo 
so v osnutku zakona v splošnih določbah opredeljene osnovne značilnosti orga- 
niziranja in delovanja komitejev za splošno ljudsko obrambo in družbeno samo- 
zaščito. Te določbe so nato razdeljene po posameznih poglavjih, kjer so dolo- 
čene pravice in dolžnosti nosilcev obrambe in zaščite. 

Komiteji so opredeljeni kot družbenopolitični operativni organi temeljnih 
organizacij združenega dela, delovnih organizacij in drugih oblik združevanja 
dela in sredstev, krajevnih skupnosti, občin, pokrajin in republik. Kot taki 
predstavljajo del družbenopolitičnega sistema. Komiteji spremljajo, spodbu- 
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jajo, usmerjajo in usklajujejo delo vseh nosilcev obrambnega in družbeno-sa- 
mozaščitnega sistema, v vojni pa vodijo splošni ljudski odpor. V primeru obo- 
rožene agresije ali druge ogroženosti ustavne ureditve in pridobitev naše družbe, 
se morajo vse sile in sredstva družbe usklajeno vključiti v obrambo teh pri- 
dobitev. In prav komiteji morajo zagotoviti takšno celovito angažiranje vseh 
sil in sredstev v določenem življenjskem ali delovnem okolju. 

Komiteji ne posegajo v pristojnost drugih organov, ki morajo poleg redne 
dejavnosti opravljati tudi naloge splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite. Delno se spreminja le vloga svetov za splošno ljudsko obrambo in druž- 
beno samozaščito občinskih skupščin. 

Nekatere spremembe bodo nastale tudi pri delovanju odborov za splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito v organizacijah združenega dela in 
krajevnih skupnosti. Te spremembe so potrebne zato, da pri delovanju organov 
na področju splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite v krajevnih 
skupnostih in v organizacijah združenega dela ter v samoupravnih organizacijah 
in skupnostih ne bi prihajalo do večtirnosti, v družbenopolitičnih skupnostih 
pa do prekrivanja pristojnosti. 

Opredelitev vloge komitejev za splošno ljudsko obrambo in družbeno samo- 
zaščito izhaja iz odgovornosti Zveze komunistov za uresničevanje obrambnih in 
samozaščitnih priprav naše družbe. Odgovornost Zveze komunistov se v pove- 
zavi z ostalimi socialističnimi silami uveljavlja na celotnem področju splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite tudi prek delovanja komitejev za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito. S takšno opredelitvijo komi- 
tejev za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito se uveljavlja ustavna 
vloga Zveze komunistov, kot organizirane vodilne sile delavskega razreda in 
vseh delovnih ljudi pri graditvi socializma, pri varovanju nadaljnjega razvoja 
socialistične revolucije in socialističnih samoupravnih odnosov. Temu mora 
seveda odgovarjati tudi sestav komitejev. 

Komite za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito imenuje naj- 
višji predstavniški organ oziroma organ upravljanja. V skladu s smernicami 
Predsedstva SR Slovenije in Centralnega komiteja Zveze komunistov Slove- 
nije je zato določeno, da komite v krajevni skupnosti imenuje skupščina kra- 
jevne skupnosti, v temeljni ali drugi organizaciji združenega dela delavski svet, 
v družbenopolitični skupnosti pa skupščina te skupnosti. Tem organom je ko- 
mite tudi odgovoren, hkrati je njegova odgovornost vertikalna. 

V osnutku zakona se določa obvezna ustanovitev komitejev v krajevnih 
skupnostih, v temeljnih organizacijah združenega dela in v delovnih organiza- 
cijah, v občinah, pokrajinah ter v republiki. Povezanost produkcijskega procesa 
in drugih odnosov v delovnih organizacijah med temeljnimi organizacijami 
združenega dela narekuje potrebo po usklajevanju in usmerjanju obrambnega 
in samozaščitnega delovanja tudi v delovni organizaciji. Komiteji pa se lahko 
ustanovijo pod določenimi pogoji tudi v višjih oblikah združevanja dela in 
sredstev. Komiteji v temeljni organizaciji združenega dela in v delovnih orga- 
nizacijah so odgovorni občinskemu komiteju za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito. Odgovornost komitejev v temeljnih organizacijah je 
celovita, ker obsega tudi odgovornost za naloge skupnega pomena, ki jih samo- 
upravno prenašajo na nivo delovne organizacije. Pri tem se na delovno orga- 
nizacijo ne morejo prenašati naloge, ki so neodtujljiva pravica delavcev v te- 
meljnih organizacijah združenega dela. 
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Posebej je v osnutku urejeno ustanavljanje komitejev za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito v velikih gospodarskih sistemih, kot so ener- 
getika, PTT zveze, transport in druge dejavnosti. 

Vloga komitejev v krajevnih skupnostih bo v praksi zaradi narave dela 
bolj operativna kot v drugih sredinah. Komiteji sicer niso delovni operativni 
organi, kot so bili odbori za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito 
in jih zato ne smemo zamenjevati. Kljub temu pri komitejih v krajevnih skup- 
nostih ne bi ustanavljali raznih delovnih teles za izvršitev posameznih nalog, 
ki so v pristojnosti drugih organov, predvsem sveta krajevne skupnosti. To bi 
pomenilo neupoštevanje načela, da se vsak organ, vsak družbeni subjekt v 
okviru svoje redne dejavnosti pripravlja za delovanje v spremenjenih razmerah. 
Taka delovna telesa naj bi se ustanavljala predvsem pri svetu krajevne skup- 
nosti. 

Se bolj pa se bo morala okrepiti vloga Socialistične zveze delovnega ljud- 
stva, zlasti s še širšim delovanjem uličnih in vaških odborov. 

V skladu z usmeritvami, danimi v skupščinski razpravi o predlogu za izdajo 
zakona, je pri sestavi komitejev omogočeno vključevanje izkušenih javnih de- 
lavcev s tega področja. Sestav komitejev v temeljnih in drugih organizacijah 
združenega dela in v krajevnih skupnostih, se bo določal s samoupravnimi 
splošnimi akti. Osnutek zakona določa, da komiteji sprejemajo obrambne in 
varnostne načrte v krajevnih skupnostih in v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela samostojno, v občinah skupno s sveti za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito, v pokrajinah pa skupno s pokrajinskimi odbori. 

V republiki je ta naloga vezana le na Predsedstvo SR Slovenije, vendar bi 
kazalo v fazi predloga zakona ustrezne določbe dopolniti tako, da bo za sprejem 
obrambnega načrta SR Slovenije odgovoren tudi komite za splošno ljudsko ob- 
rambo in družbeno samozaščito republike. 

2. Obrambno in samozaščitno delovanje nosilcev političnega in gospodar- 
skega sistema. 

V osnutku zakona je poudarjena pravica in dolžnost vseh nosilcev politič- 
nega in gospodarskega sistema, da izvajajo obrambne, varnostne in samoza- 
ščitne priprave, kot neločljivi del redne dejavnosti. 

Posebej je poudarjena vloga krajevnih skupnosti, temeljnih organizacij 
združenega dela in občin. Učinkovitost obrambnega in družbeno-samozaščitnega 
sistema je v veliki meri odvisna od njegove vraščenosti v temeljne celice naše 
družbe. Obrambno in samozaščitno delovanje raste iz teh celic, tam dobiva 
svojo moč, širino in učinkovitost. 

Pri vsakdanjem delu, pri razreševanju konkretnih nalog proizvodnje, go- 
spodarskih in družbenih dejavnosti, pri delu v krajevnih skupnostih postaja 
naloga splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite nepogrešljiva potreba 
vseh delovnih ljudi in občanov. 

3. V razpravi o tezah za osnutek zakona je bilo večkrat izraženo mnenje, 
da morajo biti vsa vprašanja v zakonu urejena čimbolj podrobno. Takšen na- 
čin urejanja ne bi bil v skladu s sprejetimi usmeritvami v zakonodajni politiki, 
po drugi strani pa bi utesnil celotno obrambno in samozaščitno delovanje, pri 
katerem se mora uveljaviti pobuda in ustvarjalen prispevek delovnih ljudi in 
občanov. 

Zakon mora omogočiti, da bodo pri urejanju posameznih vprašanj, v čim 
večji meri upoštevane razmere v določenem okolju. Osnutek zakona že zago- 
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tavlja tudi možnosti, vendar jih bo potrebno pri nadaljnjem oblikovanju pred- 
loga zakona še razširiti. 

4. Teritorialna obramba je v osnutku opredeljena kot najširša oblika orga- 
niziranja in pripravljanja delovnih ljudi in občanov za oborožen boj. Lahko 
pa opravlja tudi nekatere naloge v preprečevanju in opravljanju izrednih raz- 
mer ter pri zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih nesrečah. 

Odgovornost komandantov teritorialne obrambe je v tem osnutku zakona 
določena tako vertikalno kot tudi horizontalno, in sicer so odgovorni pristoj- 
nemu organu družbenopolitične skupnosti. Horizontalna odgovornost v zvez- 
nem zakonu sedaj še ni urejena tako, kot to izhaja iz ustavnih določb. 

V ustavi je določeno, da je družbenopolitična skupnost odgovorna za orga- 
niziranje in urejanje ljudske obrambe na svojem območju ter da vodi terito- 
rialno obrambo. To pa pomeni, da mora biti komandant teritorialne obrambe 
republike odgovoren Predsedstvu SR Slovenije in Komiteju za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito republike za borbeno pripravljenost in upo- 
rabo teritorialne obrambe. 

Odgovornost komandantov teritorialne obrambe v tem smislu določa osnu- 
tek le načeloma. V predlogu zakona pa bi jo kazalo izpeljati dosledno, na vseh 
ravneh organiziranja teritorialne obrambe. Seveda pa se s takšno ureditvijo 
odgovornosti ne posega v odgovornost višjih starešin v strokovnih vojaških 
zadevah. 

5. Določbe osnutka glede narodne zaščite so vsebinsko dopolnjene. Narodna 
zaščita je opredeljena kot najširše organizirana oblika uresničevanja pravic 
in dolžnosti delovnih ljudi in občanov na področju splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite. V miru opravlja določene naloge družbene samozaščite, 
v vojni pa se vključuje v oborožen splošni ljudski odpor, kot del teritorialne 
obrambe. Takšna opredelitev izhaja iz usmeritev, sprejetih na VIII. kongresu 
Zveze komunistov Slovenije. 

Odločitev o aktiviranju narodne zaščite pa lahko sprejme le pristojni ko- 
mite za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito. Poveljnik oziroma 
načelnik narodne zaščite je komiteju odgovoren za delo narodne zaščite, hkrati 
pa je odgovoren tudi delavskemu svetu oziroma svetu krajevne skupnosti, ki 
organizira narodno zaščito. 

Upoštevana so bila stališča delegatske razprave, tako da je narodna zaščita 
urejena v posebnem poglavju, posamezne določbe pa so bolj konkretizirane. 
Delovanje-narodne zaščite se določa z načrtom narodne zaščite, ki je sestavni 
del varnostnega ter obrambnega načrta. 

6. Osnutek ureja tudi razmerje organov za notranje zadeve ter organov 
teritorialne obrambe do narodne zaščite. V miru so organi za notranje zadeve in 
štabi za teritorialno obrambo odgovorni za strokovno usposabljanje pripadni- 
kov narodne zaščite za opravljanje nalog družbene samozaščite; štabi za terito- 
rialno obrambo pa še za njihovo usposabljanje za oborožen boj. 

Pri ureditvi civilne zaščite je v osnutku zakona poudarjeno, da je organi- 
zirana kot najširša oblika priprav in udeležbe delovnih ljudi in občanov v vseh 
delovnih in življenjskih okoljih za zaščito in reševanje prebivalstva ter mate- 
rialnih dobrin. Civilna zaščita deluje ob vojnih akcijah, ob naravnih in drugih 
hudih nesrečah, pa tudi pri preprečevanju izrednih razmer. 

7. V osnutku zakona je urejeno načelo, da se naloge splošne ljudske obram- 
be in družbene samozaščite planirajo kot sestavni del redne dejavnosti vseh 
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nosilcev procesa družbenega planiranja. V razpravi so bile dane pripombe do 
ureditve tega vprašanja in bo potrebno rešitve iz osnutka še dopolniti. 

8. Pri- sedanjem načinu financiranja nalog splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite je bil dosežen velik vsebinski napredek, saj se v zadnjih 
letih zagotavlja že več kot polovica potrebnih sredstev na podlagi samouprav- 
nega sporazumevanja. Ena izmed temeljnih zahtev v skupščinski razpravi o 
predlogu za izdajo zakona, zlasti pa v razpravi o tezah za osnutek zakona, je 
bila, da je potrebno v zakonu dosledneje uveljaviti načelo vzajemnosti pri raz- 
voju obrambnih priprav. Tako bi se izenačevale tudi materialne možnosti za 
razvoj splošne ljudske obrambe med posameznimi občinami glede na njihove 
naloge. Zlasti v obmejnih in strateško pomembnih območjih se občinam postav- 
ljajo naloge splošne ljudske obrambe, kot so naloge urejanja prostora za ob- 
rambo in zaščito ter naloge, ki izhajajo iz razvoja posameznih sestavin splošne 
ljudske obrambe, ki so širšega družbenega pomena, pa jih te občine ne morejo 
v celoti kriti same. 

V osnutku zakona so predvidene določene rešitve, da se to vprašanje uredi 
celovitejše. Na podlagi samoupravnega sporazumevanja in dogovarjanja o 
združevanju potrebnih sredstev bi bilo potrebno uresničevati navedeno načelo 
vzajemnosti. 

V razpravi o osnutku zakona bo potrebno preveriti, ali je predlagana re- 
šitev ustrezna ali pa jo je potrebno dopolniti oziroma spremeniti. Tudi Komite 
za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito SR Slovenije je podprl 
predlog, da se to vprašanje uredi. 

Tovarišice in tovariši delegati! V dosedanji razpravi o osnutku zakona je 
bila zasnova osnutka podprta. Danih je bilo tudi večje število predlogov, kako 
naj bi posamezne rešitve še izboljšali. Vse to potrjuje velik interes za ustrezno 
ureditev področja splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite. Pri tem 
bi rad poudaril predvsem nekatere usmeritve, ki so bile sprejete v delovnih 
telesih Skupščine, Sveta Predsedstva SR Slovenije za ljudsko obrambo, ter 
Sveta Predsedstva Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva 
za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito. 

V še večji meri je treba v zakon vgraditi temeljne rešitve obrambnega in 
družbeno-samozaščitnega sistema, konkretne oblike organiziranosti in delovanja 
pa naj samoupravne organizacije in skupnosti uredijo v samoupravnih sploš- 
nih aktih, upoštevaje pri tem potrebe v določenem okolju. 

Pri organiziranosti in urejanju pravic in dolžnosti posameznih nosilcev 
obrambe in zaščite se mora še bolj poudariti vloga temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela, krajevnih skupnosti ter občin. Pri urejanju, organiziranju in vlogi 
komitejev za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito naj se upošte- 
vajo sprejete zvezne in republiške smernice, rešitve v zakonu pa naj bodo 
takšne, da ne bodo utesnjevale njihovega delovanja. 

Opredelitev narodne zaščite v osnutku zakona daje možnosti za najširše 
vključevanje delovnih ljudi in občanov za opravljanje nalog narodne zaščite, 
vendar je potrebno v predlogu zakona še razširiti njeno vlogo, zlasti pri vklju- 
čevanju v oborožen boj. 

Pri urejanju in nadaljnjem razvoju civilne zaščite je treba bolj poudariti 
razvoj civilne zaščite v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, 
zlasti v stanovanjskih soseskah, stavbah in vaseh, izvrševanje preventivnih 
ukrepov ter odgovornosti za opremljanje in usposabljanje civilne zaščite, v skla- 
du s potrebami okolja, kjer se organizira. 

8' 
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Predlagatelj bo te usmeritve upošteval pri nadaljnjem postopku priprave 
zakona. Prav tako bodo v kar največji meri upoštevani predlogi, dani k posa- 
meznim določbam v sedanji razpravi, kot tudi v razpravi na današnjem zase- 
danju zborov republiške Skupščine. 

Tovarišice in tovariši! Predloženi osnutek zakona o splošni ljudski obrambi 
in družbeni samozaščiti je v vseh temeljnih rešitvah usklajen z delovnim bese- 
dilom osnutka zveznega zakona o splošni ljudski obrambi. Glede temeljnih re- 
šitev, ki jih bo vseboval novi zvezni zakon, je bilo namreč doseženo soglasje 
med republikami in avtonomnima pokrajinama. Ostaja sicer še nekaj odprtih 
vprašanj, ki pa niso takšne narave, da bi vsebinsko spreminjale zasnovo in 
osnovne rešitve v osnutku republiškega zakona. Predlog bo zato dokončno 
usklajen z zveznim zakonom, ki bo predvidoma sprejet spomladi prihodnjega 
leta. Tedaj bo lahko izdelan predlog republiškega zakona. 

Predlagamo, da zbor osnutek zakona sprejme, obenem pa pričakujemo, da 
bodo v razpravi o osnutku dani novi vsebinski predlogi za izboljšanje določb in 
rešitev zakona. S tem bo dosežen tudi temeljni cilj novega zakona, nadaljnje 
podružbljanje splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite, ob neposredni 
in ustvarjalni pobudi in udeležbi delovnega človeka — samoupravljalca. Hvala 
lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Želijo poročevalci odborov 
in komisij besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Julij Planine, predsednik Repu- 
bliškega sveta Zveze sindikatov Slovenije. Prosim! 

Julij Planine: Tovarišice in tovariši delegati? V sindikatih Slovenije 
uresničujemo dogovor kongresa Zveze komunistov Jugoslavije in kongresa 
Zveze sindikatov Slovenije s tem, da morajo družbenopolitične organizacije 
prevzemati večjo vlogo in odgovornost za obrambne priprave v organizacijah 
združenega dela. Naše dosedanje delo na tem področju je bilo usmerjeno zlasti 
v usposabljanje delavcev za delo v obrambni pripravljenosti in delo v družbeni 
samozaščiti. V zadnjih nekaj mesecih je več kot 3000 sindikalnih funkcionar- 
jev razpravljalo o aktivnosti na področju splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite in naših nalogah v zvezi s tem. 

Osnovne organizacije Zveze sindikatov imajo delegate v komitejih za sploš- 
no ljudsko obrambo in družbeno samozaščito v organizacijah združenega dela, 
zavzemamo se za politično aktivnost v teh komitejih. V vseh sindikalnih šolah, 
tako v občinah, regijah in republiki, je posebno obravnavana tema o splošni 
ljudski obrambi in družbeni samozaščiti. V zadnjem času posvečamo posebno 
skrb družbeni samozaščiti, zlasti pa nalogam in delu v izrednih razmerah. Za- 
vzemamo se, da se splošna ljudska obramba in družbena samozaščita vtke v 
vse dejavnosti gospodarstva in v druge dejavnosti. 

Do nivoja občin smo izdelali obrambne načrte in načrte za delovanje v iz- 
rednih razmerah. V osnovnih organizacijah Zveze sindikatov pa imamo izde- 
lana navodila za delo v neposredni vojni nevarnosti in v najtežjih vojnih po- 
gojih. To pa je sestavni del obrambnih načrtov temeljnih organizacij združe- 
nega dela. Izdelane imamo tudi načrte za delovanje osnovnih organizacij Zveze 
sindikatov v izrednih razmerah. 

O tezah za novi zakon o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti, 
ki je bil v javni razpravi, je sodelovalo veliko število članov sindikata, zlasti 
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pa sindikalnih funkcionarjev. Dali smo pripombe in predloge, ki so se oblikovale 
v občinah. 

O osnutku zakona, ki je pred nami, je razpravljal Odbor Republiškega 
sveta Zveze sindikatov Slovenije za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito 
in Sekretariat Predsedstva Republiškega sveta ter dal nekaj pripomb, ki smo 
jih posredovali predlagatelju zakona, da jih po presoji vgradi v zakon. Menimo, 
da je predloženi zakon dobro pripravljen in da bo z nekaterimi dopolnitvami 
omogočil še večjo podružbljanje splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite in naložil obveznosti in naloge organizacijam združenega dela, krajev- 
nim skupnostim in družbenopolitičnim organizacijam in vsem delovnim ljudem, 
da se še bolje pripravijo za morebitno vojno. 

Menimo, da gredo nekatera določila zakona preveč v podrobnosti, zato bi 
bilo bolje, da se presodi, kaj bi lahko uredili s posameznimi samoupravnimi spo- 
razumi in dogovori. V tem smislu tudi podpiramo predloženi osnutek zakona. 

Konkretne pripombe imamo k 7., 8., 14., 23., 41., 46., 50., 60., 74., 90., 
102., 111., 116., 119., 126., 147., 180., 192., in k 275. členu. Menim, da ni potrebno 
razpravljati o podrobnostih teh pripomb, ker jih je predlagatelj že prejel in jih 
bo, kot rečeno, po presoji vgradil v predlog zakona. Hvalal epa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Ivan 
Jekler, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 13. okoliš, 
Radovljica. 

Ivan Jekler: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! De- 
legacija združenega dela občine Radovljica je na seji 3. 11. 1980 obravnavala 
osnutek zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti in ugotovila 
naslednje. 

Delovni ljudje in občani občine Radovljica so se aktivno vključili v potek 
nastajanja obravnavanega zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samo- 
zaščiti. Zato so skoraj v vseh sredinah temeljito obravnavali teze za zakon in 
dali 33 pripomb. Iz osnutka zakona je razvidno, da so bile skoraj vse pripombe 
delno ali povsem upoštevane. Ugotavljamo, da osnutek zakona v glavnem opre- 
deljuje tisto, kar v sedanji stopnji razvoja splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite lahko maksimalno opredeli in hkrati zagotovi nadaljnji razvoj in 
kvaliteten vzpon te pomembne družbene dejavnosti. Okviri, ki jih določa osnu- 
tek zakona, omogočajo vsem samoupravnim in družbenopolitičnim sredinam, 
da podrobneje in prilagojeno posameznim pogojem in možnostim določijo kon- 
kretne in predvsem ustvarjalne rešitve. Hkrati je v vseh pogledih zagotovljena 
tolikšna stopnja enotnosti, ki jo značaj posameznih dejavnosti tudi zahteva, da 
ne more priti do slabljenja teh dejavnosti zaradi prilagajanja razmeram in 
pogojem v posameznih sredinah. 

K predloženemu osnutku imamo naslednje konkretne predloge oziroma 
pobude. 

K 184. členu: V poglavju o narodni zaščiti menimo, da bi obdržali naziv 
»načelnik«, ki se je že uveljavil. Delovni ljudje in občani so se ga privadili 
in ne vidimo razloga, da bi ga spreminjali v »poveljnik«. 

Glede variante o črtanju 190. člena smo mnenja, da naj besedilo člena 
ostane, spremeni pa naj se trajanje omejitvenega roka 10 oziroma 5 let tako, 
da bi omejitev trajala 5 oziroma 2 leti. Menimo, da je omejitev potrebna, ven- 
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dar naj bo krajša. V petih oziroma v dveh letih bodo organi, pristojni za na- 
rodno zaščito, lahko ocenili obnašanje obsojencev, ki so prestali kazen. 

V poglavju »zaklanjanje prebivalstva in materialnih dobrin« predlagamo 
nekatere dopolnitve. 207. člen določa, da se zaklonišča gradijo v stanovanjskih 
in poslovnih stavbah v vseh mestih, občinskih in industrijskih središčih, na 
območju pomembnejših prometnih vozlišč in na drugih območjih oziroma ob- 
jektih, ki utegnejo biti v vojni cilj sovražnih napadov. Menimo, da je pojem 
industrijsko središče premalo konkretno opredeljen, kar velja tudi za pomemb- 
nejše prometno vozlišče. Tu lahko pride do raznolikosti ali celo do tega, da se 
zakonsko določilo obide ali z njim celo pretirava. Temu bi se izognili, če bi do- 
dali besedilo: »pomembnejša industrijska središča in prometna vozlišča, v ka- 
terih se gradijo zaklonišča, določi republiški sekretar za ljudsko obrambo na 
podlagi republiške vojno-politične in varnostne ocene«. 

Prav tako je neopredeljen pojem iz 208. člena, kjer se zbira večje število 
ljudi, tam namreč občina gradi javna zaklonišča. Predlagamo konkretnejšo 
opredelitev omenjenega pojma na isti način kot pojma o industrijskih središčih 
in pomembnejših prometnih vozliščih. Dodati bi morali tudi besedo: »stalno«, 
tako da bi se tekst prvega odstavka 208. člena glasil: »V mestih in drugih 
naseljih se na območjih, kjer se stalno zbira večje število ljudi, gradijo javna 
zaklonišča.« 

Nadalje predlagamo, da se dopolni določilo o zakloniščih. Peti odstavek 
-209. člena se glasi: »Zaklonilniki in drugi podobni objekti ter za zaklanjanje 
prilagojeni kletni in drugi prostori v obstoječih objektih, ki dajejo najnujnejšo 
zaščito pred učinki bojnih sredstev in se gradijo praviloma ob neposrednih voj- 
nih nevarnostih.« Predlagamo, da se ta odstavek nadaljuje: »Načrte za prilago- 
ditev ali ureditev kletnih in drugih prostorov ali rovov se izdela že v miru. 
Rok, v katerem morajo biti načrti gotovi, določi občinska skupščina. Pri gra- 
ditvi novih stavb na območju, kjer graditev zaklonišč v miru ni obvezna mora 
investitor izdelati načrt ureditve ali prilagoditve kletnih in drugih prostorov.« 

Priprava načrtov za zaklonilnike v miru bi pripomogla k temu, da bi v 
neposredni vojni nevarnosti lahko hitro zagotovili najnujnejše možnosti za za- 
klanjanje. Če bi šele takrat pripravljali načrte, bi se urejanje zaklonilnikov 
precej zavleklo, brez načrtov pa bi tvegali slabo zaščitno varnost. 

Hkrati dajemo v razmislek pobudo, da bi z zgraditvijo zaklonilnika, ki bi 
ustrezal najnujnejšim pogojem zaklanjanja, ki bi jih določili v aktu o tehničnih 
normativih, v že zgrajenih stavbah na območju, kjer je graditev zaklonišč pri 
novih stavbah obvezna, prenehala obveznost plačevanja prispevka za gradnjo 
zaklonišč. Morda bi to pomenilo vzpodbudo za urejanje oziroma gradnjo za- 
klonilnikov in bi hitreje prišli do najnujnejšega zakloniščnega prostora. 

Končno pričakujemo, da bo zakon o splošni ljudski obrambi in družbeni 
samozaščiti čimprej sprejet. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Jože Krk, 
delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 6. okoliš, Velenje. 
Prosim! 

Jože Krk : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Skupina 
delegatov 6. okoliša je na svoji seji, dne 13. 11. 1980, obravnavala osnutek za- 
kona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti. Na osnovi obravnave 
in posredovanih pripomb s strani Koordinacijskega odbora za splošni ljudski 
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odpor in družbeno samozaščito pri občinski konferenci Socialistične zveze de- 
lovnih ljudi Velenje, so bila sprejeta naslednja stališča. 

1. Ob splošnem pregledu določil osnutka zakona ugotavljamo, da bi bilo 
potrebno bolj sistematično razvrstiti določila o posameznih organih, kar zlasti 
velja za določila o komitejih za splošni ljudski odpor in družbeno samozaščito, 
ki so sedaj razmetana čez celoten tekst osnutka zakona. 

2. Zaradi boljšega razumevanja vloge komitejev v delovnih organizacijah, 
naj bi se določila, ki veljajo za komiteje v enovitih delovnih organizacijah, 
opredeljevala pri temeljnih organizacijah združenega dela, ker ni nikakršne 
razlike med temeljnimi organizacijami združenega dela in enovito delovno 
organizacijo. Predlagamo, da bi se v 47. členu za besedami ... »temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela-« .. . dodale tudi besede: »in enovitih delovnih orga- 
nizacijah«. Predlagamo tudi, da se v 47. členu precizneje opredelijo naloge ko- 
mitejev za splošni ljudski odpor v temeljnih organizacijah združenega dela in 
v delovnih organizacijah v vojnih razmerah, podobno kot je to opredeljeno za 
komiteje za splošni ljudski odpor in družbeno samozaščito v krajevnih skup- 
nostih. Pri komitejih za splošni ljudski odpor in družbeno samozaščito v delov- 
nih organizacijah pa bi bilo potrebno bolj poudariti koordinacijsko vlogo teh 
organov. 

3. Menimo, da v 48. členu osnutka zakona o ljudski obrambi ni najbolje 
nakazana rešitev za komiteje v delovnih organizacijah z več temeljnimi orga- 
nizacijami združenega dela, v tem smislu, da morajo biti v tem komiteju zasto- 
pani predstavniki vseh temeljnih organizacij in delovnih skupnosti, saj bi v 
tem primeru takšni komiteji šteli po 15, verjetno pa tudi do 25 članov. Me- 
nimo, da naj v tem primeru velja neko drugo merilo, ne pa delegatski princip. 

4. V 08. členu in sploh v določilih o narodni zaščiti bi morali podrobneje 
opredeliti, kaj pomeni določilo »občina organizira narodno zaščito«. Glede 
narodne zaščite je deloma nejasna njena vloga v krajevni skupnosti, ko le-ta 
organizira narodno zaščito, pri temeljnih organizacijah združenega dela je do- 
ločeno, da le-te organizirajo in usposabljajo narodno zaščito ter v njej sodelu- 
jejo. Ali je kakšna razlika v odgovornosti ene in druge temeljne samoupravne 
skupnosti do narodne zaščite? 

5. Menimo, da je zadnji odstavek 114. člena, ki določa, da republiški sekre- 
tariat za ljudsko obrambo daje mnenje k imenovanju predstojnika občinskega 
upravnega organa za ljudsko obrambo, nepotreben, saj morajo organi družbeno- 
političnih organizacij, komiteja za splošni ljudski odpor in družbeno samozaščito 
ter izvršnega sveta v vsakem primeru upoštevati pri imenovanju predstojnika 
tega organa ustrezna določila in je v tem primeru mnenje republiškega sekre- 
tarja lahko veliko manj popolno kot mnenje ali soglasje ustreznih organov v 
občini. 

6. Mnenja smo, da vsaj na nivoju občine ni nikakršne osnove zato, da bi 
imeli delavci, ki opravljajo dela in naloge kriptografskega zavarovanja benifi- 
ciran staž 4 mesece. Menimo, da gre v tem primeru za prevrednotenje težine 
dela delavcev s tega področja. 

7. Menimo, da je potrebno drugi odstavek 138. člena popraviti v tem smislu, 
da je komandant teritorialne obrambe v občini odgovoren komandantu terito- 
rialne obrambe pokrajine v smislu strokovnih nalog po vertikali, da pa je za 
svoje delo, organizacijo, vojno pripravljenost, uporabo in poveljevanje enotam 
oziroma zavodom prav tako odgovoren tudi občinskemu komiteju za splošni 
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ljudski odpor in družbeno samozaščito ter svetu za ljudski odpor in družbeno 
samozaščito pri občinski skupščini, ne pa le komandantu pokrajine. 

8. V 168. členu bi bilo potrebno opredeliti, kam spada delovna skupnost 
občinskega štaba teritorialne obrambe in ali se sploh takšna delovna skupnost 
oblikuje in se navezuje na upravne organe občine, ali h kateremukoli drugemu 
organu oziroma delovni skupnosti, ker lahko delavci te skupnosti združujejo 
svoje samoupravne pravice, upoštevajo določbe zakona o službi v oboroženih 
silah, ki urejajo delovni čas, odmor, počitek in dopuste v jugoslovanski ljudski 
armadi. 

9. V 189. členu osnutka zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samo- 
zaščiti je določba o delovanju pripadnikov narodne zaščite, vendar je premalo 
določno opredeljeno tudi to, da veljajo določila tega člena tudi za tiste pri- 
padnike narodne zaščite, ki niso v rednem delovnem razmerju, zlasti v krajevni 
skupnosti, kmetje, ki niso socialno zavarovani, in drugi. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Jože Se- 
delšak, delegat Zbora združenega dela, za področje gospodarstva, Ravne na 
Koroškem, 27. okoliš. 

Jože Sedelšak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela Skupščine 
SR Slovenije za 27. okoliš je na svoji seji, dne 3. 11. 1980, obravnavala osnutek 
zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti in ima k osnutku 
naslednje pripombe oziroma predloge. 

1. V četrtem poglavju 31. člena naj se doda določilo, da lahko v mestnih 
skupnostih, ki imajo več krajevnih skupnosti, delajo enotni obrambni načrt za 
vse krajevne skupnosti v okviru mesta oziroma večjega naselja. 

2. V 74. členu je potrebno podrobneje opredeliti delovanje sveta za splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito v izrednih razmerah in v vojni ozi- 
roma takrat, ko nastopijo razmere, ko prevzame komite za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito vodenje splošne ljudske obrambe proti agre- 
siji. 

3. K 73. in 75. členu je potrebno dodati določilo, kdo opravlja administra- 
tivna dela in kdo strokovna dela za svet za splošno ljudsko obrambo in druž- 
beno samozaščito ter kdo za komite za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito. 

4. V 98. členu je potrebno opredeliti globalne naloge, kot so bile v tezah za- 
kona, s poslovnikom pa naj se natančneje določi organizacija in način dela 
Sveta Predsedstva SR Slovenije za splošno ljudsko obrambo. 

5. 190. člen naj se v celoti črta. 
6. Med pristojnostmi sveta občinske skupščine za splošno ljudsko obrambo 

in družbeno samozaščito in pristojnostmi oziroma nalogami občinskega komi- 
teja za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito bi kazalo ustvariti 
večjo komplementarnost. 

7. Sestava komiteja za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito 
na ravni republike, pokrajine in občine je v osnutku zakona taksativno nave- 
dena. Ugotavljamo pa, da v 90. členu, ki obravnava sestavo pokrajinskega od- 
bora, ni naveden predsednik medobčinskega odbora Združenja zveze borcev 
NOV, ki naj bi bil po našem mnenju član komiteja po položaju in predlagamo, 
da se to ponovno prouči. 
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8. V 116. členu je potrebno določneje opredeliti naloge in opravila, ki pred- 
stavljajo poseben delovni pogoj za povečevanje osebnih dohodkov do 20 % 
oziroma določiti osnove za upravičence do povečanih osebnih dohodkov. Me- 
nimo, da v primeru neopredeljenih pooblastil obstaja bojazen, da se bo krog 
upravičencev razširil na vse delavce organizacij in organov za ljudsko obrambo. 

Predlagamo ureditev, ki velja v sedanjem zakonu o notranjih zadevah za 
delavce teh organov. 

V drugem odstavku 179. člena bi kazalo vnesti dopolnitve tako, da bi se 
besedilo glasilo: »Delovni ljudje in občani organizirajo narodno zaščito za za- 
varovanje pogojev dela družbene in zasebne lastnine in objekte«. 

10. Predlagamo tudi dopolnitve 185. člena v tem smislu, da sodelujemo 
občani v narodni zaščiti v miru praviloma izven delovnega časa. 

11. Glede financiranja nalog splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite je potrebno zagotoviti na osnovi solidarnosti in vzajemnosti enako ra- 
ven opremljenosti in potrebna sredstva v vsej Sloveniji. Rešitve v tem smislu 
so sicer urejene v 309. in 310. členu osnutka zakona, vendar jih ponovno iz- 
postavljamo zato, da ne bi bile prezrte. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Jure Mli- 
nar, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 7. okoliš, Nova 
Gorica. Prosim! 

Jure Mlinar: Tovarišice in tovariši delegati! V občini Nova Gorica 
je potekala široka razprava o osnutku zakona o splošni ljudski obrambi in 
družbeni samozaščiti. O njem smo razpravljali tudi na seji delegacije za Zbor 
združenega dela in sprejeli precejšnje število predlogov, pripomb in mnenj, ki 
jih bom pismeno posredoval in jih ne bom bral. Zadržal se bom le ob pripombi, 
za katero menimo, da ji je treba dati poseben poudarek. 

V naši občini smo v tem 5-letnem obdobju na področju graditve zaklonišč 
dosegli zadovoljive rezultate. Zgradili smo prek 5000 zakloniščnih mest. S tem 
zagotavljamo zakloniščni prostor za 18% prebivalcev širšega mestnega območja 
Nove Gorice, kar je v skladu s cilji, ki smo si jih zastavili na tem področju v 
tem srednjeročnem obdobju. Pri tem smo si pridobili izkušnje, ki nam bodo ko- 
ristile pri tem delu tudi v prihodnjem srednjeročnem obdobju. Zato podpiramo 
vsebino poglavja o zaklanjanju, ki bo gotovo pomenilo osnovo za še uspešnejše 
in ekonomičnejše delo. Pri tem mislim predvsem na 208. člen oziroma določilo, 
da naj se praviloma gradijo le javna ali skupinska zaklonišča, individualna pa 
le izjemoma. 

Predlagamo, da se podana zasnova izgradnje skupinskih zaklonišč izpelje 
do konca, in sicer z novim določilom, v katerem naj bo izražena zahteva za 
skupen izračun kapacitet zaklonišč za določeno območje, ne pa za vsak objekt 
posebej. Na primer, če je v polmeru 150 m stanovanjski objekt, vrtec ali trgo- 
vina, naj se za to skupino objektov izračuna maksimalna skupna dnevna obre- 
menitev s stanovalci, obiskovalci in delavci ter na to število zakloniščnih mest 
v skupnem zaklonišču. Na ta način bi se lahko izognili situaciji, ko za istega 
človeka gradimo na istem mestu skoraj dve ali celo tri zakloniščna mesta, pri- 
hranek pa bi lahko usmerjali na tista območja, kjer še nimamo zgrajenih za- 
klonišč. 

Zato naj se drugi odstavek 208. člena spremeni in dopolni tako, da se bo 
glasil: »Za graditev skupnih zaklonišč se morajo sporazumeti oziroma v ta na- 
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men združiti sredstva tudi družbeni investitorji, če je to možno glede na teh- 
nične normative za graditev zaklonišč. 

Pri dimenzioniranju kapacitet skupnih zaklonišč je treba upoštevati maksi- 
malno število ljudi, ki se lahko nahaja na območju zaklonišča.« 

Izhodišče, da je za izgradnjo zaklonišč osnovno območje in ne posamezen 
objekt, bi morali upoštevati tudi v drugem odstavku 209. člena, kjer naj bi 
opredelili, da se zaklonišča osnovne zaščite gradijo tudi izven novih ali adapti- 
ranih stavb, skladno s programom gradnje in lokacije zaklonišč, ki ga sprejme 
Svet za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito v občini. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Jože 
Gabrovšek, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 38. oko- 
liš, Ljubljana-Siška. Prosim! 

Jože Gabrovšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V okviru skupin delegatov gospodarskega ter kulturno-prosvetnega področja 
ter Sveta za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito 38. okoliša Skupščine 
občine Ljubljana-Šiška smo k osnutku zakona o splošni ljudski obrambi in 
družbeni samozaščiti pripravili naslednja stališča, pripombe oziroma predloge. 

V tretjem odstavku 19. člena se za besedama »občinska skupščina« postavi 
pika, ostalo besedilo pa naj se črta. 

V 38. členu naj se doda nov odstavek, ki določa, da strokovne zadeve v 
krajevnih skupnostih s področja splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite opravlja pristojni upravni organ za ljudsko obrambo. 

Določilo 39. člena naj se ponovno prouči in konkretneje opredeli. 
V 40. členu je potrebno konkretneje opredeliti pravice in dolžnosti skup- 

ščine krajevne skupnosti. 
V 61. členu naj se za besedama »splošni akti« doda besedilo : »v skladu z 

obrambnim in varnostnim načrtom občine«. 
V 62. členu je potrebno pri delovnih skupnostih splošnih služb namesto od- 

borov za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito imenovati komiteje 
za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito. 

V 86. členu podpiramo varianto. 
Predlagamo, da se ponovno proučijo 77., 89. in 104. člen osnutka zakona o 

splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti glede pristojnosti komitejev za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito pa vodenje splošnega ljud- 
skega odpora v vojni. 

V 104. členu naj se črtajo besede: »ob neposredni vojni nevarnosti«, saj so 
tedaj še priprave na splošno ljudsko obrambo, šele v vojni pa vodimo splošni 
ljudski odpor. 

V 97. členu osnutka zakona je pravilno opredeljeno, da Predsedstvo Sociali- 
stične republike Slovenije v razširjeni sestavi organizira in vodi splošni ljudski 
odpor, kar je povzeto po 1. odstavku 378. člena ustave SR Slovenije. Skupno 
vodenje splošnega ljudskega odpora dveh organov, — tako je predvideno v 
drugem odstavku 104. člena — Komite pa za splošno ljudsko obrambo in druž- 
beno samozaščito SR Slovenije skupaj s Predsedstvom Socialistične republike 
Slovenije, pa po našem mnenju ni umestno. Ce bi ostalo tako kot je zapisano 
v osnutku zakona, bi morali verjetno dopolniti tudi ustavo. To tudi izhaja iz 
gradiva Splošna ljudska obramba in družbena samozaščita v funkciji varstva 
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ustavnega reda in obrambe, neodvisnosti in ozemeljske neokrnjenosti Sociali- 
stične federativne republike Jugoslavije, ki sta ga verificirala 25. 12. 1978 na 
skupni seji Svet Predsedstva SFR Jugoslavije za ljudsko obrambo in Zvezni 
svet za varstvo ustavnega reda. Sejo je takrat vodil tovariš Tito. V tem gra- 
divu je na 20. in 21. strani izrecno opredeljeno, da komiteji ne prevzemajo 
zadev, odgovornosti in pristojnosti (kateregakoli sedanjega organa ter da 
se z ustanavljanjem komitejev in njihovim delovnim področjem poudarja 
operativno politično vodenje, usmerjanje in uresničevanje enotnosti ciljev in 
nalog splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite, kot tudi pravočasno in 
učinkovito delovanje enotnega samozaščitnega obrambnega mehanizma v 
akciji. 

Enaka pripomba se nanaša tudi na pokrajinski komite za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito, v 2. odstavku 89. člena osnutka zakona. Smi- 
selno naj bi pokrajinski odbor, kot najvišji organ oblasti v pokrajini, vodil med 
vojno splošni ljudski odpor. Isto velja tudi za občino, v drugem odstavku 77. 
člena osnutka. Splošni ljudski odpor naj bi med vojno vodilo predsedstvo občin- 
ske skupščine, kakor je urejeno z veljavnim republiškim zakonom o ljudski 
obrambi. 

Dobra je splošna opredelitev komitejev v 13. členu osnutka. 
V 125. členu predlagamo: 
1. Ce se enote teritorialne obrambe krajevne skupnosti in organizacij 

združenega dela razformirajo, bi morale imeti krajevne skupnosti jedro stare- 
šinskega kadra, da poveljuje enoti teritorialne obrambe, ki je formirana iz 
oboroženega dela pripadnikov narodne zaščite; 

2. nekatere enote teritorialne obrambe krajevne skupnosti opravljajo spe- 
cialne naloge, vendar pa slehernemu pripadniku narodne zaščite ni mogoče 
zaupati takih nalog iz varnostnih razlogov. 

Predlagamo, da enote teritorialne obrambe krajevnih skupnosti ostanejo. 
V 184. členu podpiramo varianto »načelnik narodne zaščite«. 
V 190. členu naj se upošteva varianta. Predlagamo, da se ponovno prouči 

tudi določilo 220. člena. 
V 221. členu bi po našem mnenju bilo potrebno konkretno opredeliti vlo- 

go Rdečega križa do enot prve medicinske pomoči civilne zaščite. 
245. člen naj bi se dopolnil z novim odstavkom, ki bi opredelil vlogo vseh 

sektorskih štabov civilne zaščite. 
Moram omeniti, da smo delegati precejšnji del razprave namenili tudi 

izgradnji zaklonišč. Menimo, da bi morali tem določilom posvetiti posebno 
pozornost v smislu razprave tovariša iz Nove Gorice. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Viljem Ulaga, dele- 
gat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 5. okoliš, Žalec. Prosim! 

Viljem Ulaga: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za delegiranje v Zbor združenega dela Skupščine SR Slo- 
venije s področja gospodarstva je 31. oktobra 1980 obravnavala osnutek zakona 
o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti ter sprejela naslednje pri- 
pombe. 

V 14. in 75. členu naj se članstvo komiteja dopolni s poveljnikom štaba za 
civilno zaščito. Civilna zaščita kot pomembna sestavina splošne ljudske ob- 
rambe in družbene samozaščite za opravljanje svojih nalog organizira štabe in 
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enote civilne zaščite. Štabi kot organi usmerjanja, pripravljanja in vodenja 
imajo pri izvrševanju nalog v celotnem sistemu splošne ljudske obrambe tako 
pomembne naloge, da je v komiteju obvezno članstvo poveljnika štaba civilne 
zaščite. __ 

V 38. členu naj se doda naslednji odstavek: »Za uresničevanje nalog splo- 
šne ljudske obrambe in družbene samozaščite v krajevnih skupnostih, je odgo- 
voren svet krajevne skupnosti.« 

V 51. členu naj se v prvi alinei za besedo »skrbi«, doda »in je odgovoren«. 
Točka štiri v 80. členu naj se spremeni tako, da se glasi: »organiziranja in 

priprav službe opazovanja, obveščanja in alarmiranja ter organiziranja in 
priprav zvez, ki so pomembne za splošno ljudsko obrambo«. 

V 86. členu naj se četrti odstavek črta. 
Prvi odstavek 182. člena naj se spremeni tako, da se bosta lahko o oprav- 

ljanju dolžnosti narodne zaščite za enega človeka dogovarjala samo komite za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito v krajevni skupnosti, kjer 
delavec prebiva, in komite za splošno ljudsko obrambo in družbeno samoza- 
ščito temeljne oziroma druge organizacije združenega dela, kjer je delavec za- 
poslen. Izključiti je potrebno možnost dogovarjanja za opravljanje dolžnosti 
narodne zaščite v krajevni skupnosti, kjer je sedež temeljne organizacije zdru- 
ženega dela, če delavec prebiva v drugi krajevni skupnosti. Sedanja določba 
lahko povzroči, da bodo majhne krajevne skupnosti, ki na svojem območju 
nimajo organizacij združenega dela, ostale brez pripadnikov narodne zaščite. 

V 184. členu naj se določi, da narodno zaščito vodi poveljnik. 
V drugem odstavku 263. člena ni opredeljen način kritja stroškov, zato naj 

se spremeni tako, da se glasi: »Elektrogospodarske, vodnogospodarske in 
druge organizacije združenega dela, službe in državni organi, ki imajo na- 
prave za alarmiranje ob različnih nevarnostih, morajo le-te na svoje stroške 
povezati z najbližjim centrom za obveščanje in alarmiranje. O tem izda upravni 
organ za ljudsko obrambo odločbo in hkrati določi primeren rok za povezavo.« 

Tretji odstavek 264. člena naj se dopolni tako, da se glasi: »Zahteve za 
prenos in sporočanje obvestil o nevarnostih, ki groze prebivalstvu, izda stro- 
kovni organ službe in imajo prednost pred vsemi drugimi obvestili, ki se da- 
jejo z javnimi občili.« 

Drugi odstavek 265. člena naj se dopolni z naslednjim: »Centri obveščanja 
in alarmiranja družbenopolitične skupnosti vzdržujejo med sabo stalne dežur- 
ne zveze.« 

Drugi odstavek 271. člena je potrebno uskladiti z zakonom o usmerjenem 
izobraževanju oziroma precizirati glede na vzgojnoizobraževalne programe. 

V zadnji vrsti 279. člena naj se črta besedilo: »dopolnilno usposabljanje pa 
letno največ 10 ur«. Menimo, da je 10 ur veliko premalo za to usposabljanje in 
da pri takšni določbi izvajalec ne bi imel zakonske osnove za vpoklic na uspo- 
sabljanje prek 10 ur. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Rudi Na- 
diževec, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 11. okoliš, 
Kranj. Prosim! 

Rudi Nadiževec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Osnutek zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti so kot 
konference delegacij za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije obrav- 
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navali vsi zbori Skupščine občine Kranj na skupnem zasedanju 29. 10. 1980 in 
oblikovali naslednje načelne in konkretne pripombe. 

1. Organizacija sistema splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite 
je še vedno nekoliko preveč zapletena. To velja zlasti za sistem mirnodobnih 
priprav in organiziranja družbenih dejavnikov za potrebe splošne ljudske ob- 
rambe in družbene samozaščite, ko je zlasti v občini vključenih v organizira- 
nje sistema veliko organov — komite, svet za splošno ljudsko obrambo in druž- 
beno samozaščito, izvršni svet, občinski štab civilne zaščite, občinski štab za 
teritorialno obrambo in tako dalje — in se lahko pojavljajo v praksi težave pri 
usklajevanju aktivnosti ter razumevanju odgovornosti za izvrševanje posa- 
meznih nalog. 

2. Izenačiti bi morali čine v JLA oziroma položajne oznake za teritorialno 
obrambo. Po sedanji ureditvi so precejšnje razlike med čini za enote na ena- 
kem območju v JLA oziroma v teritorialni obrambi. 

3. V osnutku zakona je določeno načelo, da ima vsaka temeljna organiza- 
cija združenega dela svoj komite za splošno ljudsko obrambo in družbeno sa- 
mozaščito. Poznamo pa gospodarske objekte posebnega družbenega pomena, kot 
so letališča, luke, železniški terminali itd., kjer opravlja med seboj tesno po- 
vezane dejavnosti več temeljnih organizacij združenega dela, državnih orga- 
nov ter drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, ki so lahko povezane v 
različne delovne organizacije. V takih primerih bi bilo smotrno zaupati orga- 
nizacijo in priprave za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito komi- 
teju za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito tiste temeljne orga- 
nizacije, ki svojo dejavnost pretežno opravlja na takšnem objektu. 

4. V zvezi z organiziranjem in usposabljanjem narodne zaščite smo mne- 
nja, da so zadeve še vedno nejasno urejene. Z zakonom je potrebno predpi- 
sati enoten program oziroma načrt usposabljanja pripadnikov narodne zaščite. 
Predlagamo, da se v zakonu določi organ, ki je v občini v mirnem času odgo- 
voren za izvajanje usposabljanja in opremljanja narodne zaščite. 

5. Predlagamo, da se z zakonom uredi pravni status pokrajinskega odbo- 
ra in pokrajinskega štaba za teritorialno obrambo, kot tudi občinskega štaba 
za teritorialno obrambo. Ti organi niso pravne osebe, zato imajo težave pri 
sklepanju na primer premoženjskih pogodb o nakupu poslovnih prostorov, 
nakupu stanovanj itd. Tudi sicer bi bilo koristno podrobneje urediti pravni 
status enot in štabov teritorialne obrambe in civilne zaščite, pri čemer imamo v 
mislih podobno ureditev kot velja za JLA, kjer je pristojni organ za urejanje 
civilno-pravnih razmerij Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo. 

6. Med splošnimi pripombami dajemo tudi predlog za čimprejšnjo uredi- 
tev kazenskih določb, ki so v osnutku izpuščene. To utemeljujemo s tem, da 
te določbe niso bile sporne tudi v umaknjenem osnutku zveznega zakona o 
splošni ljudski obrambi. K temu pa nas silijo tudi praktični razlogi, saj ta ma- 
terija ni primerno urejena v dosedanjem republiškem zakonu o ljudski ob- 
rambi. Kot primer naj navedem težave pri predlaganju kaznovanja za ne- 
udeležbo pri usposabljanju pripadnikov narodne zaščite kot tudi delovnih 
ljudi in občanov. 

Naša delegacija pa daje pripombe tudi k 12., 23., 42., 50., 74., 78., 90., 111., 
126., 180., 185., 252. in k 317. členu, ki jih ne bom bral, predlagam pa, da jih 
predlagatelj zakona prouči. Hvala lepa! 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Razpravljal bo tovariš Ivan 
Košenina, delegat Zbora združenega dela s področja gospodarstva, 1. okoliš, 
Celje. Prosim! 

Ivan Košenina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za področje gospodarstva za Zbor združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije s sedežem v občini Celje, 1. okoliš, posreduje k osnutku 
zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti tele pripombe: 

1. Predlagamo, da se 190. člen črta, ker ni razlogov, da bi omejevali splo- 
šne pravice delovnih ljudi in občanov pri opravljanju dolžnosti v narodni za- 
ščiti in ker teh kriterijev ne zahtevamo niti pri obveznosti služenja in oprav- 
ljanja določenih nalog v teritorialni obrambi in v civilni zaščiti. 

2. Ponovno predlagamo, da se v tem zakonu opredeli poglavje o zaklanja- 
nju, tako kot za druge ukrepe civilne zaščite, za podrobno razčiščevanje in opre- 
delitev izgradnje zaklonišč v SR Sloveniji pa sprejmimo poseben zakon. To po- 
dročje je tako pomembno glede na sprejeta stališča Predsedstva SR Slovenije 
v letu 1980, da zahteva konkretno opredelitev tudi z vidika odgovornosti vseh 
nosilcev družbenega planiranja pri planiranju in izgradnji. 

Posebej bi radi opozorili, da 208. člen, ki govori o gradnji zaklonišč zaseb- 
nih lastnikov, v praksi ne bo izvedljiv oziroma, ne bomo dosegli željenih re- 
zultatov, saj se v praksi že sedaj skupine občanov ne morejo dogovoriti za 
reševanje nekaterih skupnih komunalnih zadev, kaj šele za zaklonišča, ki so 
velika investicija. 

Problem je tudi z določbo 213. člena, ki določa minimalne in maksimalne 
stopnje prispevka za zaklonišča. Potrebno jo bo ponovno proučiti, saj glede na 
dejanske potrebe in člen, ki določa 10-letni rok izgradnje zaklonišč, njena ures- 
ničitev ne bo možna. 2e doslej se vse leto zbirajo sredstva za izgradnjo ene- 
ga javnega zaklonišča, čeprav so potrebe po izgradnji ali sofinanciranju mnogo 
večje. Predlagamo tudi, da se peti odstavek tega člena črta, da bi prispevek 
0,06 % solidarnostno plačevali vsi lastniki stanovanjskih in drugih objektov, 
ne glede na območje oziroma cono ogroženosti. 

3. V poglavju o narodni zaščiti predlagamo, da se zaradi nejasnosti v prak- 
si določi organ, ki bi, tako kot je to določeno v 80. členu za področje ljudske 
obrambe, opravljal strokovna opravila in nadzor nad izvajanjem predpisov s 
področja družbene samozaščite in varnosti. Predlagamo, da to v imenu Izvrš- 
nega sveta opravlja upravni organ za notranje zadeve. 

4. 265. člen naj se dopolni tako, da v miru, poleg republiškega centra za 
obveščanje in alarmiranje, delujejo tudi pokrajinski centri. To utemeljujemo z 
že v praksi potrjeno potrebo po hitrem in učinkovitem obveščanju ob raznih 
izrednih razmerah, naravnih in drugih nesrečah in stalnem spremljanju dogod- 
kov ter pretoku informacij na področju splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite. 

5. Predlagamo, da se vprašanje financiranja krajevnih skupnosti v 311. 
členu bolj konkretno opredeli s tem, da se navedejo tile trije viri financiranja: 
proračun za splošno porabo, združena sredstva za skupne naloge in spre- 
jeti samoupravni sporazumi med krajevnimi skupnostmi in temeljnimi organi- 
zacijami združenega dela. 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Rajko 
Premrl, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 14. okoliš, 
Tržič. 

Rajko Premrl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije za go- 
spodarsko področje, 14. okoliš občine Tržič, ima k predlaganemu osnutku na- 
slednje pripombe: 

V zakonu o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti naj se jasneje 
razmejijo naloge in pristojnosti sveta za splošno ljudsko obrambo in druž- 
beno samozaščito občinske skupščine ter občinskega komiteja za splošno ljud- 
sko obrambo in družbeno samozaščito. Po našem mnenju v osnutku zakona 
te pristojnosti niso dovolj jasno opredeljene. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Razpravljal bo še tovariš 
Andrej Osolnik, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 30. 
okoliš, Kamnik. Prosim. 

Andrej Osolnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupini delegatov za Zbor združenega dela za področje gospodarstva in Zbor 
občin Skupščine SR Slovenije občine Kamnik sta na skupni seji dne 29. ok- 
tobra 1980 obravnavali osnutek zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni 
samozaščiti ter na podlagi pripomb iz javne razprave in Sveta za ljudsko ob- 
rambo, varnost in družbeno samozaščito občine Kamnik sprejeli pripombe k 
14., 23., 26., 37., 70., 73., 74., 79, 86, 179, 183, 184, 190. in 252. členu. Teh pri- 
pomb ne bom bral, ker so že bile poslane delegatom. Pač pa bom prebral 
splošne pripombe. 

Skupini menita, da je glede na pomembnost premalo napisanega o organi- 
zaciji vojnih zvez. Glede na to bi kazalo točno in konkretno določiti naloge 
in obveznosti vojnih zvez. 

V končnih določbah ali v obrazložitvi ni dovolj natančno napisano, kakšen 
je prehod odborov za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito na komiteje 
za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito oziroma kakšen je pre- 
hod teh organov iz mirnodobnega v vojno stanje. 

V členih, kjer niso podrobneje opredeljene naloge, je treba napisati, da 
bodo te naloge podrobneje opredeljene v navodilih ustreznih republiških orga- 
nov. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Prijavljenih razpravljalcev 
ni več. Obveščam vas, da je pismeno razpravo oddal delegat 22. okoliša, iz Čr- 
nomlja, tovariš Oskar Cas. Opravičil se je, ker ima trenutne težave z govorom. 

Razen tega imamo tukaj tudi pismeni prispevek delegatov za področje 
delovnih skupnosti državnih organov, družbenopolitičnih organizacij in dru- 
štev ter drugih delovnih skupnosti, 4. okoliša, Maribor. 

Besedo ima tovariš Vladimir Petravič, delegat Zbora združenega dela 
za področje gospodarstva, 29. okoliš, Koper. Prosim! 

Vladimir Petravič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Na skupni seji delegatov 2. okoliša smo obravnavali osnutka zakona in 
sprejeli določene pripombe, ki pa jih ne bom bral, ker so nekatere od njih 



128 Zbor združenega dela 

že zajete v dosedanji razpravi. Nanašajo se na naloge krajevnih skupnosti, 
ki so glede na družbenoekonomski položaj, ki ga imajo po tem zakonu, preza- 
htevne. 

V 44. členu je določeno, da kolikor tozd prenesejo skupne naloge na delovne 
organizacije oziroma na sestavljene organizacije, za izvršitev teh nalog odgo- 
varjajo tozdi, ne pa delovna organizacija. Menimo, da to ni pravilno. 

V 86. členu predlagamo, da se četrti odstavek črta. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Se kdo želi besedo? (Da.) 
Besedo ima tovarišica Marija Celestina, delegatka Zbora združenega dela s pod- 
ročja gospodarstva, 2. okoliš, Laško. Prosim! 

Marija Celestina: V občini Laško je bil osnutek tega zakona obrav- 
navan na skupni seji Komiteja za SLO in družbeno samozaščito, Koordinacij- 
skem odboru za SLO in družbeno samozaščito ter na sejah zborov občinske 
skupščine 27. in 29. oktobra. 

Menimo, da je osnutek dober, predvsem pa razumljiv, kar ni ravno od- 
lika naših zakonov. 

K besedilu zbora dajemo tele pripombe oziroma predloge za dopolnitev. 
10. člen: V tem členu je treba poudariti, da Zveza sindikatov predvsem s 

političnim delom krepi razredno zavest delavev. 
11. in 12. člen: Zakon je potrebno dopolniti v tem smislu, da imata Zveza 

združenj borcev NOV in Zveza socialistične mladine kot zelo pomembno nalo- 
go tudi prenašanje tradicij narodnoosvobodilne vojne na mlado generacijo. 

184. člen: Predlagamo, da naj ostane naziv »načelnik« narodne zaščite in 
ne »-poveljnik«. Naziv »načelnik« narodne zaščite je v veljavi tudi sedaj, zato 
menimo, da ne bi bilo potrebno naziva za to funkcijo spreminjati. 

190. člen: Ta člen naj ostane tak, kot je zapisan v osnutku zakona. Ce 
tega določila v zakonu ne bi bilo, po našem mnenju obstaja nevarnost, da 
bodo v posameznih sredinah v svojih aktih še bolj ostri, kar pa gotovo ne bi 
bilo primerno. 

315. člen: 3. točka se nanaša na vprašanje nadomestila osebnega dohodka 
delavcem, če poteka vaja v delovnem času. Ze v tezah za sestavo zakona pa tudi 
v osnutku zakona je zapisano, da nadomestilo osebnega dohodka zagotavlja 
organizacija združenega dela oziroma delovna skupnost, kjer je delavec za- 
poslen. 

S tem v zvezi smo dali pripombo že k tezam za sestavo zakona in jo sedaj 
ponavljamo. Predlagamo, da tudi za nadomestilo osebnega dohodka sredstva 
zagotavlja organizator obrambnega usposabljanja. Na ta način bi tudi ta 
sredstva bila zajeta v celoti sredstev, ki jih namenjamo za področje splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite — sedaj namreč niso — poleg tega 
pa bi organizatorji obrambnega usposabljanja še bolj kot doslej razmišljali, 
kateri čas je najbolj primeren za organiziranje določenih vaj in s tem pripo- 
mogli, da bi bil izpad proizvodnje čim manjši. 

Možnost, ki je dana v zadnjem odstavku tega člena, je zapisana tudi v sedaj 
veljavnem zakonu in smo jo tudi v naši občini izkoristili. S tem pa nastopi nov 
problem, ko ni mogoče planirati pravilne višine potrebnih sredstev, ker imajo 
do nadomestila osebnega dohodka iz teh sredstev pravice vsi zaposleni v občini, 
ne glede na to, ali so obvezniki naše ali druge občine. Če bi bilo v zakonu to 
vprašanje rešeno tako, kot predlagamo, bi ti problemi odpadli. Hvala lepa. 



44. seja 129 

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

Marjan Rudolf: Delegaciji Zbora občin in Zbora združenega dela 
Skupščine občine Gornja Radgona sta na skupni seji dne 3. 11. razpravljali 
o osnutku zakona o splošni ljudski obrambi dn družbeni samozaščiti in spre- 
jeli pripombe in dopolnitve k osnutku zakona, in sicer: 

Za področje teritorialne obrambe k 135. členu ter narodne zaščite k 182. 
členu. 

V zadnji alinei 186. člena predlagamo, da bi bilo potrebno besedi »var- 
nostnem« dodati »in obrambnem«, tako da bi se alinea glasila: — »izvajajo 
druge naloge, določene v varnostnem in obrambnem načrtu ali po sklepu pri- 
stojnega komiteja za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito«. Do- 
polnitev predlagamo, ker sicer ne bi bila dovolj poudarjena pravica in dolž- 
nost izvajanja nalog oboroženega boja. 

Socialno zavarovanje obveznikov civilne zaščite naj se uredi podobno kot 
v 156. členu za pripadnike teritorialne obrambe. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? (Ne.) 
Obveščam vas, da imamo tudi pismeni prispevek delegatov 19. okoliša iz 

Lendave in Murske Sobote. Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem 
razpravo. 

Zboru predlagam, da sprejmemo naslednji sklep: 
1. Osnutek zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti se 

sprejme. 
2. Predlog zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti pri- 

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

prouči in ustrezno upošteva pripombe, predloge in stališča delovnih teles 
Skupščine in zborov, stališča in predloge delegatov iz razprav na seji zbora, 
predloge, mnenja in stališča družbenopolitičnih organizacij in drugih organov 
v občinah in republiki. 

Prav tako naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zagotovi, da bo pred- 
log zakona pripravljen v skladu z rešitvami zveznega zakona o splošni ljudski 
obrambi. » 

Zeli kdo o tem sklepu razpravljati? (Ne želi.) 
Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! 

(133 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (En 
delegat.) 

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

(Seja je bila prekinjena ob 11.05 in se je nadaljevala ob 11.45.) 

Predsednik Emil Tomažič: Predlagam, da nadaljujemo sejo. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o notranjih zadevah. 

9 
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Skupščini SR Slovenije ga je predložil v obravnavo Izvršni svet. 
Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo dajem tovarišici 

Dorici Stipanič, pomočnici republiškega sekretarja za notranje zadeve. Prosim! 

Dorica Stipanič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Ko smo v decembru preteklega leta obravnavali predlog za izdajo za- 
kona in julija letos osnutek zakona o notranjih zadevah, smo obširno govorili 
o varnostnih razmerah v SR Sloveniji in v Jugoslaviji. Tedaj podane ugotovitve 
in ocene se v tem obdobju niso spremenile. Tudi letos lahko govorimo o dobrih 
in stabilnih varnostnih razmerah, čeprav se mednarodni odnosi nenehno za- 
ostrujejo z nastajanjem novih kriznih žarišč in vojnih spopadov, ki ogrožajo 
mir v svetu, doma pa nas spremljajo nekatere notranje težave. O tem bo podano 
obširnejše poročilo ob obravnavi letnega poročila Republiškega sekretariata 
za notranje zadeve v februarju prihodnjega leta, zato bi danes opozorila le na 
nekatere značilnosti in novosti predloženega zakona in razloge, zaradi katerih 
smo se odločili predlagati rešitve, kot jih vsebuje predlagani zakon. 

Vse obdobje po vojni smo razvoju varnostnega sistema posvečali posebno 
pozornost. V vseh pomembnejših dokumentih, ki so prispevali k uveljavljanju 
socialističnih samoupravnih odnosov in razvoju družbenopolitičnega sistema, je 
bila opredeljena tudi vloga in mesto sistema, da bi zagotovili učinkovito pre- 
prečevanje vsakršnega ogrožanja delovnih ljudi in občanov pred sovražnimi 
nakanami od zunaj in razraščanjem nasilja in drugih oblik družbeno škodljivih 
pojavov, pogojev za delo, osebne svobode in varnosti. 

V okviru prizadevanj, da na osnovi samoupravnih odnosov, pravic in 
dolžnosti vseh občanov dopolnjujemo varnostni sistem, smo večkrat spremi- 
njali tudi posebni zakon, ki opredeljuje delovno področje in organizacijo stro- 
kovnih služb varnostnega sistema. S tem je bilo zagotovljeno, da se je to pod- 
ročje sproti razvijalo in ohranilo svojo revolucionarno in razredno usmerjenost. 
Revolucionarni in razredno usmerjeni delavci organov za notranje zadeve so 
dali pomemben prispevek, da je mogla naša družba pod vodstvom organizira- 
nih socialističnih sil z Zvezo komunistov na čelu nemoteno razvijati sistem so- 
cialističnega samoupravljanja, v katerem delovni človek enakopravno z dru- 
gimi delovnimi ljudmi odloča o pogojih za delo, rezultatih dela, o svojih in 
skupnih interesih ter nadaljnjem družbenem razvoju. 

Vzporedno z vsemi spremembami na področju družbenoekonomskih in druž- 
benopolitičnih odnosov, je potekal proces prenašanja odgovornosti iz zveze na 
republiko, tako da so bile že z zakonom iz leta 1972 vse notranje zadeve, vključ- 
no z zadevami državne varnosti, opredeljene kot zadeva republike. 

Hkrati z uveljavljanjem socialističnih samoupravnih odnosov, se je razvijal 
in uveljavljal proces podružbljanja državne uprave kot celote in s tem podružb- 
ljanja odgovornosti za stanje na področju varnosti. Razvijati se je začela druž- 
bena samozaščita, katere bistvo je v tem, da problemi varnosti, kot so varstvo 
neodvisnosti in nedotakljivosti države, ustavne ureditve, bratstva in enotnosti, 
ter enakopravnosti jugoslovanskih narodov in narodnosti, samoupravnih pravic 
občanov v združenem delu in na drugih področjih, varovanje družbene last- 
nine in premoženja ter zagotavljanje osebne in premoženjske varnosti obča- 
nov postajajo del pravic in odgovornosti delovnih ljudi in občanov pri vseh 
oblikah njihovega povezovanja in združevanja. 

Družbena samozaščita je bila na podlagi ustave prvič konkretizirana z za- 
konom o spremembah in dopolnitvah zakona o notranjih zadevah leta 1976, ki je 
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bila ob tem preimenovana, v zakon o družbeni samozaščiti, varnosti in notranjih 
zadevah. V tem zakonu so podrobneje opredeljene organiziranost ter pravice 
in dolžnosti delovnih ljudi in občanov na tem področju. Družbena samozaščita, 
ki se je začela razvijati že pred sprejetjem tega zakona, pa se je po sprejetju 
na njegovi podlagi in ob širši politični akciji vseh družbenih dejavnikov, še 
zlasti Zveze komunistov in Socialistične zveze delovnega ljudstva, uveljavila kot 
množično gibanje ter postala trajen interes vseh delovnih ljudi in občanov. 

Prek odborov za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito, ki so 
bili ustanovljeni v vseh temeljnih organizacijah združena dela in krajevnih 
skupnostih ter svetov za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito, 
ustanovljenih v občinah, ki so v polni meri zaživeli, je bila zagotovljena mož- 
nost, da se delovni ljudje in občani množično in stalno vključujejo v odločanje 
in da aktivno sodelujejo pri organiziranju, krepitvi in razvoju obrambnih pri- 
prav in družbene samozaščite. S temi skupnimi odbori in sveti za splošno ljud- 
sko obrambo in družbeno samozaščito se je povečala medsebojna usklajenost 
obrambnih priprav in zaščite naše samoupravne, socialistične, neodvisne in 
neuvrščene družbene skupnosti, tako da danes lahko govorimo, da aktivnost na 
obeh področjih, to je ljudske obrambe in družbene samozaščite, predstavlja 
enotno obrambno in samozaščitno gibanje. 

Kot konkretna oblika družbene samozaščite se je razvila tudi narodna 
zaščita kot najširša oblika organiziranega uresničevanja pravic in dolžnosti de- 
lovnih ljudi in občanov na področju družbene samozaščite. Z njo je dobil naš 
celotni varnostni pa tudi obrambni sistem najširšo množično osnovo. Kjerkoli 
je bila narodna zaščita aktivirana, so delovni ljudje in občani pokazali veliko 
pripravljenost in odgovornost pri izvajanju nalog v funkciji narodne zaščite. 
V aktivnosti za uresničevanje varnosti in zaščite ustavne ureditve, samouprav- 
nih pravic, svoboščin, družbenega premoženja, osebne in materialne varnosti 
ljudi, se vse bolj uveljavljajo tudi zbori občanov, zbori delavcev, njihove de- 
legacije, samoupravni organi temeljnih organizacij združenega dela in krajevnih 
skupnosti ter delegatske skupščine. Problemi varnosti se vse bolj obravnavajo 
kot vprašanja, za katera so odgovorni vsi delovni ljudje. 

Naš varnostni sistem uresničujejo delovni ljudje in občani v sistemu druž- 
bene samozaščite ter državni organi, ki jih za opravljanje specializiranih na- 
log, varnosti in zaščite ustanavljajo družbenopolitične skupnosti. Razvoj si- 
stema družbene samozaščite kot oblike podružbljanja področja varnosti, je vpli- 
val tudi na tisti del področja varnosti, ki ga obravnavamo pod pojmom notra- 
nje zadeve. 

Organi za notranje zadeve se pri uresničevanju takega varnostnega si- 
stema vse bolj opirajo na delovne ljudi in občane in povezujejo ter sodelujejo 
z organizacijami združenega dela, družbenopolitičnimi organizacijami, krajev- 
nimi skupnostmi in drugimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi. 
Taka orientacija organov za notranje zadeve je vplivala tudi na način njihovega 
dela. Delavci organov za notranje zadeve so pri svojem delu postali mnogo bolj 
odgovorni za stanje na svojem delovnem področju. Po drugi strani pa se je s 
tem odpiranjem navzven povečal tudi širši družbeni vpliv na delo teh organov 
in njihovih delavcev. 

Preobrazba državne uprave, ki je bila uzakonjena s sprejetjem novega 
zveznega zakona o državni upravi v letu 1978 in republiškega zakona iz leta 
1979, je sprožila nov, pomemben korak pri podružbljanju državne uprave v 
celoti in s tem tudi področja varnosti. 

9» 
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Zaradi navedenih dejstev smo pričeli s pripravljanjem novega zakona o 
notranjih zadevah, s katerim bi uskladili delovno področje in organizacijo or- 
ganov za notranje zadeve z zakonom o državni upravi ter uzakonili nove oblike 
dela teh organov, ki so v praksi že potrjene. 

Razvoj, ki smo ga dosegli na področju podružbljanja varnosti in splošnega 
ljudskega odpora ter povezovanja obeh sistemov, je dobil svojo potrditev tudi 
na 8. kongresu ZK Slovenije in 11. kongresu ZK Jugoslavije, ki sta v resoluciji 
začrtala smeri nadaljnjega razvoja družbene samozaščite in splošnega ljud- 
skega odpora ter njunega povezovanja v enotno obrambno samozaščitno aktiv- 
nost. Zato smo ob prvih razmišljanjih o tem, kaj vse in kako bi urejal novi 
zakon, podprli opredelitev, da je potrebno področje družbene samozaščite in 
splošnega ljudskega odpora urediti v enotnem zakonu, to je v zakonu o splošni 
ljudski obrambi in družbeni samozaščiti. 

Doseženi razvoj družbene samozaščite je namreč že presegel dosedanjo 
zakonsko ureditev, ki družbeno samozaščito opredeljuje kot aktivnost vseh de- 
lovnih ljudi in občanov na področju preprečevanja in opravljanja vseh druž- 
beno škodljivih pojavov. Široka aktivnost odborov in svetov za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito, še posebej pa komitejev za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito, je prispevala k temu, da se je družbena sa- 
mozaščita, skupaj s pripravami za splošni ljudski odpor, pričela razvijati tudi 
kot pomemben del usposabljanja delovnih ljudi za ukrepanje tudi v primeru 
neposredne vojne nevarnosti in vojne. S tem je družbena samozaščita postala 
osnova za učinkovito varovanje temeljnih vrednot naše socialistične samo- 
upravne družbe in uspešno vodenje vseh aktivnosti na področju splošnega ljud- 
skega odpora. 

Zaradi omenjenega in glede na usmeritev, ki je bila podana v razpravah 
o predlogu za izdajo zakona in osnutku zakona, naj bi novi zakon o notranjih 
zadevah urejal le tiste zadeve, ki v procesu podružbljanja odgovornosti za var- 
nost in zaščito socialistične samoupravne družbe še naprej ostajajo v pristoj- 
nosti organov za notranje zadeve kot strokovnih organov enotnega varnostnega 
sistema. Prav tako naj bi tudi vnaprej obdržal sedaj uveljavljeno organizacij- 
sko funkcionalno enotnost organov za notranje zadeve, ki je podlaga za učin- 
kovito in racionalno ter sodobnim pogojem in razmeram prilagojeno delovanje 
teh organov in njihovih specializiranih služb. 

Pri pripravi predloga zakona smo upoštevali večino vsebinskih predlogov, 
pripomb in mnenj delovnih teles Skupščine, skupin delegatov ter predlogov in 
mnenj iz javne razprave in obravnave na sejah zborov. Upoštevali smo tudi vse 
pripombe redakcijskega značaja, kot tudi pripombe, ki se nanašajo na uskladi- 
tev določb tega zakona z določbami drugih predpisov. 

V obrazložitvi zakona so navedene vse spremembe, ki so bile oblikovane 
na podlagi teh pripomb. Prav tako so v obrazložitvi navedene tudi vse pri- 
pombe, za katere menimo, da jih ni mogoče upoštevati, in razlogi za to. Neka- 
terih pripomb ni bilo mogoče upoštevati, ker bi z njihovim sprejemom, po 
našem trdnem prepričanju, v tem času zmanjšali učinkovitost dela organov za 
notranje zadeve. Nekaterih pripomb pa nismo mogli upoštevati, ker so ta vpra- 
šanja že urejena v drugih predpisih oziroma bodo urejena in bi prišlo do nepo- 
trebnega ponavljanja določb ali pa bi z njinji posegli v pristojnost občin. 

Tako na primer nismo mogli upoštevati pripombe, da naj bi se v občini 
ustanovil enoten organ za notranje zadeve, saj menimo, da je le organiziranost 
organov za notranje zadeve, kot jo pozna sedanji zakon in jo predvideva tudi 
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ta zakon, skladna s sistemom državne uprave in je z njo mogoče zagotoviti 
učinkovito opravljanje vseh nalog organov za notranje zadeve in s tem varnost 
v občini in v republiki kot celoti. 

Sedanja ureditev organov za notranje zadeve je bila sprejeta z zakonom leta 
1967. Čeprav formalno-pravno postaje milice niso bile nikoli v organizacijski 
sestavi občinskega upravnega organa, je bilo ugotovljeno, da je nujno potrebno 
doseči večjo funkcionalno povezanost službe javne varnosti v republiki. Zato je 
bila z zakonom zagotovljena večja funkcionalna povezanost postaj milice s 
splošnim delovnim področjem z Republiškim sekretariatom za notranje zadeve. 
To se je potrdilo tudi v praksi in to kažejo izkušnje iz nekaterih republik, ki 
so se pred leti odločile za drugačno ureditev. S tako organiziranostjo je mogoče 
zagotoviti skupno delovanje, enotno kadrovsko politiko z zadostnim številom 
strokovnih in specializiranih kadrov, enotno uporabo tehnične opreme kot tudi 
združevanje operativnih enot, če je to potrebno. Poleg teh prednosti, ki jih z 
zakonom določena organizacija zagotavlja organom za notranje zadeve, so 
dane neomejene možnosti in naložene obveznosti upravnemu organu in postaji 
milice, da pri izpolnjevanju nalog, ki so skupnega pomena, med seboj najtesneje 
sodelujeta. 

Pripombe, da zakon premalo opredeljuje prizadevanja za podružbljanje tega 
področja, smo še enkrat proučili, vendar ne predlagamo nobenih sprememb. Me- 
nimo namreč, da so v zakonu dovolj opredeljene naloge organov za notranje za- 
deve pri podružbljanju sistema varnosti, in sicer tako v splošnih določbah, kot 
tudi v določbah, ki veljajo za posamezne organe za notranje zadeve. Tako so 
po predlogu zakona organi za notranje zadeve dolžni organe družbenopolitič- 
nih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij ter druge dejavnike na področju 
družbene samozaščite, obveščati o varnostnih razmerah, lahko jim predlagajo 
ukrepe, ki naj bi jih le-ti sprejeli, obenem pa so dolžni upoštevati njihove 
smernice in spodbude pri izvajanju nalog s področja varnosti. 

Poleg tega podružbljanje področja varnosti v najširšem smislu urejajo tudi 
drugi zakoni, ki urejajo sistem, organizacijo in način dela državne uprave, 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito. V tem zakonu so urejene le 
specifične naloge s področja varnosti in naloge, ki jih organi za notranje za- 
deve kot strokovni organi izvajajo v sistemu družbene samozaščite. Zato po 
našem mnenju, spričo navedenega, ni potrebno dopolnjevati teh določb, še zla- 
sti zato, ker bo mnogo tovrstnih pobud zajetih tudi v zakonu o splošni ljudski 
obrambi in družbeni samozaščiti. 

Sprejeti tudi nismo mogli predloga, da se ustanovijo družbeni sveti za pod- 
ročje notranjih zadev. Na tem področju namreč že delujeta v občini svet za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito ter komite za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito, ki v celoti obravnavata in spremljata delo 
s področja notranjih zadev in dajeta usmeritve in stališča pri opravljanju 
nalog organov za notranje zadeve. V republiki pa opravlja vlogo družbenega 
sveta Republiški svet za varstvo ustavne ureditve. Menimo, da poleg teh orga- 
nov, ki bodo delovali še naprej, ni potrebno ustanavljati še novih organov, ki 
bi obravnavali vprašanja s, področja notranjih zadev. 

Tudi predloga, da naj SR Slovenija zagotavlja vsa sredstva za delo orga- 
nov za notranje zadeve v zvezi s kontrolo potniškega prometa čez državno mejo 
na mejnih prehodih za obmejni promet, nismo mogli sprejeti. Pri tem bi rada 
opozorila na naslednja dejstva. Na državni meji imamo v SR Sloveniji 105 
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mejnih prehodov, od tega jih je kar 64 namenjenih le za obmejni promet. Malo- 
obmejni prehodi so bili zgrajeni predvsem z željo, da se prebivalstvu, še zlasti 
dvolastnikom, omogoči čim lažji prehod prek mej in stik s socialnim okoljem, 
v katerem so pred razdelitvijo oziroma postavitvijo meje živeli. Ti maloobmejni 
prehodi so bili zgrajeni tudi zaradi tega, da se našim občanom omogoči dolo- 
čena povezanost s sosednjimi deželami v ekonomskem smislu. Sklenjeni so bili 
sporazumi, s katerimi so bile določene cone oziroma območja, kjer je občanom 
omogočeno prehajanje čez te prehode. Poleg tega pa so bile s temi sporazumi 
dane tudi določene druge olajšave. Res je, da v zadnjem času te olajšave niso 
bistvene, kar je razvidno že iz tega, da veliko imetnikov propustndc za prehod 
meje raje uporablja redne potne liste. 

V zadnjem času se vedno bolj kažejo tudi razlike v številu potnikov med 
posameznimi prehodi. Na nekaterih je nekaj milijonov potnikov, na nekaterih 
pa v celem letu le nekaj deset. Pristojni organi v občinah bi morali tem vpra- 
šanjem posvetiti večjo pozornost in predlagati ustrezne rešitve v smislu racio- 
nalnosti in smotrnosti. 

Pripominjamo, da je vse dosedanje prehode, kljub temu da je bilo že v 
veljavnem zakonu predvideno, da te prehode sofinancirajo občine, financirala 
zveza oziroma republika. Na podlagi podatkov, s katerimi razpolagamo, lahko 
sklepamo, da v bodoče ne bo oziroma ne bi bilo potrebno graditi novih malo- 
obmejnih prehodov v takem številu kot doslej, saj je bilo v zadnjih letih iz- 
redno malo novo odprtih. Zato menimo, da objektivno gledano, predstavlja 
predlagano določilo za občine v bistvu le financiranje vzdrževanja obstoječih 
objektov ob obmejnem prehodu ter zagotavljanje sredstev za stroške, kot jih 
občina zagotavlja pri delu splošne postaje milice, medtem ko stroške za milico 
in carino še naprej nosita republika in federacija. 

Tudi pripombo, da občine ne bi krile 50'% sredstev za stanovanja delavcev 
postaje milice s splošnim delovnim področjem, smo še enkrat proučili. Ugoto- 
vili smo, da je bila v zadnjem obdobju v organih za notranje zadeve zelo velika 
menjava kadrov zaradi upokojitve generacije, ki je po vojni začela delati v 
organih za notranje zadeve. Na drugi strani pa prihaja vse več novih, mlajših 
delavcev, kar ima za posledico veliko število nerešenih stanovanjskih vprašanj. 
Brez sodelovanja občin ne bomo mogli uspešno reševati stanovanjskih vprašanj 
delavcev organov za notranje zadeve. Večina občin pri tem že sodeluje. Vse- 
kakor bo treba ta sredstva zagotavljati v skladu s posebnimi programi in mož- 
nostmi ter dogovori med Republiškim sekretariatom za notranje zadeve in 
občinami. 

Tovarišice in tovariši delegati! Predlog zakona o notranjih zadevah so 
obravnavala delovna telesa Skupščine SR Slovenije in imela posamezne pred- 
loge za dopolnitev nekaterih določb zakona. Te je Zakonodajno-pravna komi- 
sija oblikovala kot amandmaje vsebinskega in redakcijskega značaja, s katerimi 
se predlagatelj v celoti strinja. 

Predlagatelj se tudi pridružuje mnenju delovnih teles Skupščine in Za- 
konodajno-pravne komisije glede zavrnitve nekaterih amandmajev, -ki so bili 
predloženi na Zboru občin. 

Tovarišice in tovariši delegati! Menimo, da bo novi zakon omogočal, da bodo 
organi za notranje zadeve tudi vnaprej, ob aktivnosti vseh delovnih ljudi in 
občanov, lahko zagotavljali varnost ustavne ureditve, družbene lastnine, varno 
počutje delovnega človeka in občana, varnost njegove lastnine pred vsemi obli- 
kami zlorab in kršitev družbenih, zakonskih in moralno etničnih norm. Le ce- 
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lovito varovanje mirnega življenja omogoča delovnim ljudem in občanom ne- 
moteno in ustvarjalno delo v družbenopolitičnem in samoupravljalskem delova- 
nju kot tudi v zasebnem življenju. 

V imenu Izvršnega sveta predlagam, da zbor predlog zakona z amandmaji, 
ki jih je izoblikovala Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije, 
sprejme. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Želijo poročevalci odbora 
in komisij besedo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Franc Šmajdek, delegat Zbora 
združenega dela za področje gospodarstva, 21. okoliš, Novo mesto. Prosim! 

Franc Šmajdek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov 10. in 21. okoliša je na svoji seji 31. 10. obravnavala predlog 
zakona o notranjih zadevah in postavila naslednje vprašanje k 36. in 137. členu. 
Glede na to, da je v teh členih določena višina sredstev za stimulativno nagra- 
jevanje delavcev, ki delajo v organih za notranje zadeve do 20%, menimo, 
da bi se lahko to vprašanje reševalo s samoupravnimi splošnimi akti, ki urejajo 
vrednotenje del in nalog, s tem pa tudi posebnih pogojev dela in odgovornosti. 
Predlagatelj naj pojasni, če se s tem strinja. Izoblikovali smo namreč amandma, 
da bi se ta dva člena črtala. 

Predsednik Emil Tomažič: Slišali smo razpravo delegata iz Novega 
mesta. 

Želel bi obvestiti zbor, da je o tem tekla beseda tudi na Zboru občin. V ši- 
roki razpravi so ta vprašnja razčistili in amandma ni bil sprejet. Predlagam, 
da zaključimo razpravo, prosim pa predstavnika predlagatelja, da obrazloži nji- 
hovo stališče. 

Besedo ima tovarišica Marija Petkovšek, delegat Zbora združenega dela za 
področje gospodarstva, 34. okoliš, Logatec-Vrhnika. Prosim! 

Marija Petkovšek: Tovariš predsednik, spoštovani delegati! Ker 
predlog amandmaja k 136. in 137. členu zakona o notranjih zadevah, ki ga je 
predložila naša skupina delegatov, napačno razlagajo zlasti delavci, ki oprav- 
ljajo dela v notranjih zadevah, smo dolžni dati dodatno obrazložitev. 

1. Menimo, da je področje delitve sredstev za osebne dohodke že oprede- 
ljeno v ustavi in zakonu o združenem delu in da zakoni za posamezne dejav- 
nosti več ali manj le prepisujejo določbe zakona o združenem delu. 

Predlog zakona o notranjih zadevah je kar zadeva ureditev delitve po delu, 
veliko primernejši v drugi alinei 81. člena, ki pravilno opredeljuje, da delavci 
postaj milice s splošnim delovnim področjem, delavci uprav za notranje za- 
deve in delavci republiškega sekretariata za notranje zadeve enotno urejajo 
razporejanje dohodka ter osnove in merila za delitev sredstev za osebne dohodke 
in skupno porabo. 

2. 137. člen predloga zakona o notranjih zadevah določa za občinske uprav- 
ne organe za notranje zadeve, da zaradi posebnih pogojev dela in odgovornosti 
lahko povečajo vrednost posameznih del in nalog do 20 %. 

Menimo, da občinski upravni organi za notranje zadeve sodijo v okvir de- 
lovnih skupnosti upravnih organov občinske uprave in da se v tej skupnosti 
določi zahtevnost delovnih nalog tudi za organe za notranje zadeve, o čemer 
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odločajo delavci s samoupravnim splošnim aktom. Poleg tega pa je opredelitev, 
da se vrednost dela lahko poveča le do 20%, sporna, saj ne temelji na ni- 
kakršni analizi, kar pomeni, da je lahko tudi večja od 20 % in gre razlika nad 
20 % v škodo delavcev, ki take delovne naloge opravljajo. 

3. 136. člen predloga zakona govori o samoupravnih sporazumih o prido- 
bivanju in razporejanju dohodka delovne skupnosti organov za notranje za- 
deve, v katerih se določajo osnove, ne pa tudi merila, po katerih se za vredno- 
tenje posebnih pogojev dela in odgovornosti pooblaščenih uradnih oseb lahko 
povečajo sredstva za osebne dohodke do 20 %. 

Menimo, da je ta način zelo nejasen, saj ni razvidno, ali gre za določanje 
osnov za vrednotenje posebnih pogojev dela in odgovornosti posameznih delov- 
nih nalog in za njihovo povečanje do 20 % kot to navaja 137. člen, ali za osebne 
dohodke pooblaščenih uradnih oseb, katerim se le-ti lahko zaradi posebnih po- 
gojev dela in odgovornosti povečajo do 20%, ali celo za tretjo možnost, da se 
v samoupravnem sporazumu, s katerim se urejajo odnosi pridobivanja in raz- 
porejanja dohodka delovne skupnosti organov za notranje zadeve, sredstva 
za osebne dohodke pooblaščenih uradnih oseb zaradi posebnih pogojev in 
odgovornosti lahko povečajo do 20%. Ta člen poleg povedanega tudi ne do- 
loča, kaj je podlaga za 100 %, na kar se doda še do 20 %. 

Ko smo predlagali amandma k temu členu, smo razumeli, da gre za prvo, 
20% povečanje vrednotenja zahtevnosti tistih del in nalog, ki se opravljajo pod 
posebnimi pogoji dela in odgovornostjo. 

Kolikor pa je 136. člen razumeti kot tretjo možnost, to je, da se sredstva 
za osebne dohodke pooblaščenih uradnih oseb zaradi posebnih pogojev dela in 
odgovornosti lahko povečajo do 20 %, pa je treba ta člen tako tudi oblikovati. 

Da je predlagani člen nejasen, dokazujejo tudi različna stališča skupščin- 
skih odborov in komisij. Večina oba člena meče v isti koš. Odbor za družbeno- 
politični sistem Zbora združenega dela pravi, da gre le za določena dela in 
naloge, ki jih je moč nagraditi do 20% več. Komisija za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve pravi, da opredelitve v 136. in 137. členu podpira zato, 
ker sistematizacijo del in nalog potrjuje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 
dejansko je ne potrjuje, ampak lahko daje samo soglasje. Odbor za družbeno- 
politični in komunalni sistem Zbora občin pravi, da sta določbi potrebni zaradi 
posebnosti dela organov za notranje zadeve in učinkovitejšega urejanja kadrov- 
skih vprašanj v teh organih. Zakonodajno-pravna komisija pa ugotavlja, da je 
rešitev, kot je predvidena v 136. in 137. členu predloga zakona, s pravno-sistem- 
skih vidikov ustrezna. 

Menimo, da so nekatera dela in naloge v organih za notranje zadeve spričo 
posebnih pogojev dela in odgovornosti, veliko težje od 20% in da jim zato ni 
možno določiti zgornje meje. Sele analitična ocena lahko pokaže, kolikšna je 
zahtevnost posameznih del in nalog pooblaščenih uradnih oseb. S tem zakonom 
ne moremo posegati niti v metodologijo za ugotavljanje zahtevnosti del in 
nalog niti v določanje osebnega dohodka ali večjega osebnega dohodka, ker niti 
ne povemo, kaj je podlaga za povečanje. Menimo, da je področje delitve sred- 
stev za osebne dohodke enotno urejeno že v 81. členu predloga zakona s pra- 
vico delavcev, da ta vprašanja sami samoupravno urejajo. Sredstva za osebne 
dohodke in skupno porabo pa jim mora skladno s svobodno menjavo dela za- 
gotoviti družbenopolitična skupnost. Hvala. 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Prijavljenih razpravljalcev 
ni več, zato mi dovolite kratek komentar. 

V razpravi prejšnjega delegata, kot tudi v primeru tovarišice Petkovškove 
je bilo postavljenih več vprašanj. Zbor združenega dela amandmaja iz Logatca- 
Vrhnike ni prejel. Poslušali smo obrazložitev, kaj jih je vodilo, da so se odlo- 
čili za ta amandma, ki je bil formalno vložen v Zboru občin, ta pa ga je v 
razpravi ocenil kot neprimernega in ga z glasovanjem zavrnil. Menim pa, da 
kljub temu lahko pričakujemo odgovor s strani predlagatelja na zastavljeno 
vprašanje. 

Kar pa zadeva vprašanje oziroma pogojno predložen amandma delegata iz 
Novega mesta, želim opozoriti, da smo na seji 22. oktobra razpravljali o ne- 
katerih problemih v zvezi z metodami našega dela. Danes sem na začetku 
seje pozval, glede na to, da sprejemamo nekatere akte v zadnji se pravi v tretji 
fazi, da se morebitni amandmaji vložijo v skladu s poslovnikom, kajti vsak 
amandma, ki je vložen, mora skozi določen postopek, z njim je treba seznaniti 
predlagatelja, delovna telesa, Zakonodajno-pravno komisijo itd. Skratka, ta 
postopek je potreben zato, da se stvari pripravijo za delegate tako, da o tem 
lažje odločajo. 

Pogojni amandma delegata iz Novega mesta pravzaprav ni vložen v skladu 
s poslovniškimi določili, ker ga ni podprlo še najmanj 9 delegatov našega zbora. 

Sedaj pa predlagam, da predstavnik predlagatelja skuša odgovoriti na 
sporno vprašanje. K besedi se javlja tovariš Dore Dovečar, namestnik republi- 
škega sekretarja za notranje zadeve. Prosim! 

Dore Dovečar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Mislim, da je prav, ne glede na to, da amandma ni bil vložen kot amandma, da 
odgovorimo na vprašanje, ki je bilo obravnavano v Zboru občin. 

Gre za osnovni nesporazum, ki je nastal predvsem zaradi tega, ker so 
nekateri mislili, da je nagrajevanje v organih za notranje zadeve urejeno iz- 
ven sistema. Pri tem pa niso upoštevali, da je v 15. členu predloženega zakona 
določeno, da vsi sistemski predpisi, ki veljajo za državne organe, veljajo tudi 
za organe notranjih zadev, kolikor ni s tem zakonom določeno drugače. Velja 
torej, da organi za notranje zadeve pridobivajo, razporejajo in delijo sred- 
stva za osebne dohodke na enak način kot drugi upravni in državni organi. 

Zaradi posebnih pogojev in dolžnosti, ki jih, tovarišice in tovariši dele- 
gati, poznate, morajo pooblaščeni delavci organov za notranje zadeve varovati 
ustavno ureditev, življenje, osebno varnost ljudi, družbeno in osebno premo- 
ženje, preprečevati kazniva dejanja, prijemati njihove storilce, ohranjati in 
vzpostavljati javni red in mir ter preprečevati ogrožanje javnega prometa ob 
vsaki priložnosti, četudi je izvrševanje teh nalog vezano z nevarnostjo za nji- 
hovo življenje in ne glede na to ali so v službi ali ne in ali jim je to nalo- 
ženo ali ne. 

Predloženi zakon pa nalaga pooblaščenim delavcem še vrsto drugih na- 
log, od tega, da so dolžni iti na delo v drug organ za notranje zadeve, kolikor 
varnostna situacija ali naloge to zahtevajo, ne glede na to, ali se s tem strinja- 
jo ali ne, do tega, da so dolžni ob vsakem času in vremenu izvajati te naloge, 
kar ste imeli priložnost videti ob zadnjih snežnih padavinah, ko so ti delavci 
dejansko dan in noč skušali zagotavljati normalen potek prometa in varnosti 
v cestnem prometu. 
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Vidite, to so tisti razlogi, zaradi katerih menimo, da je potrebno te po- 
goje dela in odgovornosti, ki jih imajo delavci organov za notranje zadeve, še 
posebej obravnavati in vrednotiti v višini do 20 % saj teh posebnih pogojev 
dela ni mogoče upoštevati pri osnovnem vrednotenju zahtevnosti dela, ki po- 
teka tako kot v vseh drugih državnih organih. 

Takšno ureditev smo imeli že doslej in je enaka kot v drugih republi- 
kah in pokrajinah. 

Prav je, da ob vsem tem povem še to, da je 20 %, ki so jih dobivali po- 
oblaščeni delavci v preteklem obdobju, v bistvu veljalo kot posebno vredno- 
tenje samo v tistem času, ko smo imeli v republiki enoten sistem nagrajeva- 
nja. Z uveljavljanjem nagrajevanja po panogah, kar smo uveljavili z različ- 
nimi samoupravnimi sporazumi, pa je prišlo do situacije, da nagrajevanje v 
organih za notranje zadeve zaostaja, saj ugotavljamo, da delavcem organov za 
notranje zadeve ponujajo veliko višje osebne dohodke za delo, ki ga lahko 
opravijo v 8-urnem neprekinjenem delovnem času, ne da bi jim bilo potrebno 
delati v posebnih pogojih in dolžnostih, ki jih imajo kot delavci organov za 
notranje zadeve. 

Če bi v naši republiki, za razliko od ostalih republik in pokrajin, pri na- 
grajevanju teh del in nalog veljali drugačni kriteriji, bi to izzvalo nepoprav- 
ljivo škodo, ob ugotovitvi, da nam že po sedanjem sistemu nagrajevanja manj- 
ka več kot tisoč delavcev za opravljanje teh nalog. Da pa ne bi bilo nespora- 
zumov, bi rad rekel še to, da to določilo v bistvu zavezuje financerja, da do- 
daja na maso sredstev do 20% za ta del nalog in opravil, ki jih zakon posebej 
določa. Nagrajevanje po delu pa poteka po sistemu nagrajevanja, ki je v na- 
ših organih tak kot povsod drugje in glede delovne uspešnosti oziroma storil- 
nosti delavcev ne omejuje. Nagrajujemo v skladu s samoupravnimi splošnimi 
akti, s tem da so lahko naši delavci nagrajevani glede na rezultate dela tudi 
do 25 ali 30 % nad osnovo ali pa nič. To velja za vse naše delavce, tako za 
pooblaščene kot tudi za nepooblaščene delavce organov za notranje zadeve, 
tako da ne bi kdo razumel, da teh 20% pomeni limitiranje nagrajevanja po 
delu. V bistvu gre za dodatek sredstev, ki jih zaradi posebnih nalog in dolž- 
nosti financer zagotavlja v masi sredstev sekretariatu in ostalim organom za 
notranje zadeve. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Franc 
Smajdek, delegat iz Novega mesta. 

Franc Smajdek: Zahvaljujem se tovarišu za dodatna pojasnila o 
nagrajevanju v tej službi. Osebno ne poznam dovolj teh razmer, vendar na 
osnovi te razprave lahko sklepam, da se bo naša delegacija strinjala z umikom 
amandmaja k 136. členu, ki ga sicer formalno nismo vložili. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati! Be- 
sedo ima tovarišica Marija Petkovšek. Prosim! 

Marija Petkovšek: Tudi jaz se zahvaljujem za to pojasnilo. Sedaj 
razumemo, v čem je bistvo povečanja sredstev za osebne dohodke do 20%. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati! 
(Ne.) Zaključujem razpravo. 
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Prehajamo na glasovanje. Najprej bomo glasovali o amandmajih Zako- 
nodajno-pravne komisije k 4., 17., 18., 25., 45., 50., 84., 86., 88., 102., 106., 118. 
in 139. členu predloga zakona 

Predlagatelj, kot smo slišali, z amandmaji Zakonodajno-pravne komisije 
soglaša. Se z njimi strinjajo tudi poročevalci odborov in komisij? (Da.) 

Zboru predlagam, da o vseh predlaganih amandmajih Zakonodajno-prav- 
ne komisije glasujemo hkrati, ker ne posegajo bistveno v vsebino zakona, del- 
no pa so tudi redakcijskega značaja. Nasprotuje morda kdo predlogu, da gla- 
sujemo o vseh amandmajih Zakonodajno-pravne komisije skupaj? (Nihče.) 

Na glasovanje dajem torej amandmaje Zakonodajno-pravne komisije k 
4., 17., 18., 25., 45., 50., 84., 86., 88., 102., 106., 118. in 139. členu predloga zakona. 
Kdor je za predlagane amandmaje, naj prosim glasuje! (132 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da so našteti amandmaji Zakonodajno-pravne komisije spre- 
jeti z večino glasov. 

Sedaj dajem na glasovanje predlog zakona o notranjih zadevah v celoti. 
Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (133 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o notranjih zadevah sprejet z večino 
glasov. 

Prehajamo na 5., 6., 7. i n 8. t o č k o dnevnega reda, to je na pred- 
log zakona o ustanovitvi republiškega družbenega sveta za vprašanja druž- 
bene ureditve, predlog zakona o ustanovitvi republiškega družbenega sveta za 
gospodarski razvoj in ekonomsko politiko, predlog zakona o ustanovitvi repu- 
bliškega družbenega sveta za vzgojo in izobraževanje in predlog zakona o 
ustanovitvi republiškega družbenega sveta za mednarodne odnose. 

Skupščini SR Slovenije je predloge zakonov predložil v obravnavo Izvrš- 
ni svet. Ker gre za povezano problematiko, predlagam, da razpravljamo o 
predlogih zakonov skupaj, s tem da bomo glasovali o vsakem zakonskem 
aktu posebej. Se delegati strinjate s tem predlogom? (Da.) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je predloge zakonov predložil v zad- 
nji fazi. Tak predlog podpirajo tudi delovna telesa Skupščine in Zbora. Zato 
dajem na glasovanje predlog Izvršnega sveta, da se zakoni obravnavajo v fazi 
predlogov. Kdor je za predlog Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (133 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta, da se obravnavajo zakoni v 
fazi predlogov, sprejet z večino glasov. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Vprašujem tudi po- 
ročevalca odbora in komisije, če želita besedo? (Ne.) 

Pričenjam 'razpravo. Prijavljenih razpra/vljalcev ni. Kdo želi besedo? 
(Nihče.) 

Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na 
glasovanje. Na glasovanje dajem predlog zakona o ustanovitvi republiškega 
družbenega sveta za vprašanja družbene ureditve. Kdor je za predlog zakona, 
naj prosim glasuje! (135 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se 
je kao vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o ustanovitvi republiškega družbenega 
sveta za vprašanja družbene ureditve sprejet z večino glasov. 
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Na glasovanje dajem predlog zakona o ustanovitvi republiškega družbene- 
ga sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko. 

Najprej bomo glasovali o amandmaju Izvršnega sveta k 2. členu predloga 
zakona, ki ste ga prejeli z dopisom z dne 30. 10. 1980. Odbor in Zakonodajno- 
pravna komisija se z amandmaji strinjata. Kdor je za amandma k 2. členu, naj 
prosim glasuje! (135 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je amandma Izvršnega sveta k 2. členu predloga zakona 
sprejet z večino glasov. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o ustanovitvi republiškega družbe- 
nega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko v celoti. Kdor je za 
predlog zakona, naj prosim glasuje! (134 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o ustanovitvi republiškega družbenega 
sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko sprejet z večino glasov. 

Na glasovanje dajem predlog zakona o ustanovitvi republiškega družbe- 
nega sveta za vzgojo in izobraževanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmaju Izvršnega sveta k 3. členu predloga 
zakona, ki ste ga prejeli z dopisom dne 30. 10. 1980. Odbor in Zakonodajno- 
pravna komisija :se z amandmajem strinjata. Kdor je za amandma k 3. členu, 
naj prosim glasuje! '(133 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma Izvršnega sveta k 3. členu predloga zakona 
sprejet z večino glasov. 

Sedaj dajem na glasovanje predlog zakona o ustanovitvi republiškega 
družbenega sveta za vzgojo in izobraževanje v celoti. Kdor je za predlog za- 
kona, naj prosim glasuje! (134 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o ustanovitvi republiškega družbenega 
sveta za vzgojo in izobraževanje sprejet z večino glasov. 

Na glasovanje dajem še predlog zakona o ustanovitvi republiškega druž- 
benega sveta za mednarodne odnose. Kdor je za predlog zakona, naj prosim 
glasuje! (133 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o ustanovitvi republiškega družbenega 
sveta za mednarodne odnose sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o ukrepih za varnost jedr- 
skih objektov in naprav, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil njen Izvrš- 
ni svet. 

Danes ste na klop prejeli amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije k predlogu zakona. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš dr. 
Vinko Ravnikar, glavni republiški sanitarni inšpektor. Prosim! 

Dr. Vinko Ravnikar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Zakon o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o ukrepih za 
varnost jedrskih objektov in naprav ureja tista vprašanja, ki jih morajo v 
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skladu z zveznim zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji urediti repu- 
blike in pokrajini s svojimi zakoni. 

V SR Sloveniji je sedaj v veljavi republiški zakon o varstvu pred ionizi- 
rajočimi sevanji, ki je bil sprejet pred uveljavitvijo nove ustave SR Slovenije 
in zveznega zakona in ne ureja vseh zadev, ki sodijo v republiško pristojnost. 
Poleg tega je bila izdana uredba o ratifikaciji sporazuma med Mednarodno 
agencijo za atomsko energijo in vlado SFR Jugoslavije o pomoči agencije pri 
ureditvi jedrskih naprav in sporazum o zagotavljanju obogatitve urana za 
jedrsko elektrarno v Krškem, s katero se SFRJ zavezuje, da bo uporabila 
osnovne standarde agencije za varnost in da bo zagotavljala pogoje za varno 
delovanje jedrske elektrarne. 

Upoštevajoč vse navedeno, je predloženi zakon po svoji vsebini predvsem 
izvedbeni zakon, ki razmejuje in določa pristojnosti republiških upravnih or- 
ganov. Nove pristojnosti so dodeljene tistim upravnim organom, ki so že do- 
sedaj delovali na tem področju in katerih pristojnosti so predpisane že v dru- 
gih zakonskih predpisih. Ta zakon določa torej le nove pristojnosti, ki izhajajo 
iz zveznega zakona. 

Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije sta na sejah 
dne 30. 7. 1980 obravnavala in prejela osnutek zakona o izvajanju varstva 
pred ionizirajočimi sevanji in o ukrepih za varnost jedrskih objektov in na- 
prav ter naložila predlagatelju, naj pri pripravi zakona upošteva mnenja de- 
lovnih teles obeh zborov ter Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR 
Slovenije. 

Pripombe so bile upoštevane. Da bi bila vsebina zakona bolj jasna in uskla- 
jena z najnovejšimi izkušnjami v zadnjem času, se je Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije odločil, da predlaga Skupščini SR Slovenije amandmaje k 4., 13., 
14. in 20. členu. 

Na sejah delovnih teles je bilo opozorjeno tudi na nekatere strokovne tuje 
izraze v predlogu zakona, ki naj bi jih predlagatelj poslovenil. Ti popravki 
so bili predloženi Zakonodajno-pravni komisiji Skupščine SR Slovenije, ki bo 
le-te upoštevala v končni redakciji besedila predloga zakona. 

Tovarišice in tovariši delegati! Predlagam, da sprejmete predlog zakona z 
amandmajem Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije ter amand- 
maji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Hvala lepa. 

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

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo. 
Prehajamo na glasovanje. Najprej bomo glasovali o amandmajih Izvršnega 

sveta Skupščine SR Slovenije k 4., 13., 14. in 20. členu predloga zakona, ki ste 
jih prejeli na klop. Predlagatelj je s temi amandmaji že seznanil Zakonodajno- 
pravno komisijo in Odbor za družbenoekonomske odnose, kar je razvidno iz 
njihovih poročil. Kljub temu vprašam predstavnika Zakonodajno-pravne ko- 
misije, ali soglaša z amandmaji? (Da.) Hvala. 

Na glasovanje dajem amandmaje Izvršnega sveta k 4., 13., 14. in 20. členu 
predloga zakona. Kdor je za te amandmaje, naj prosim glasuje! {131 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Izvršnega sveta k 4., 13., 14. in 20. členu 
predloga zakona soglasno sprejeti. 
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Sedaj dajem na glasovanje amandma Zakonodajno-pravne komisije k 11. 
členu predloga zakona, ki je razviden iz poročila komisije. Predlagatelj in Od- 
bor za družbenoekonomske odnose se z amandmaji strinjata. Kdor je za pred- 
lagani amandma, naj prosim glasuje! (134 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma Zakonodajno-pravne komisije k 11. členu 
predloga zakona soglasno sprejet. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o izvajanju varstva pred ionizira- 
jočimi sevanji in o ukrepih za varnost jedrskih objektov in naprav v celoti. 
Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (133 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o izvajanju varstva pred ionizirajočimi 
sevanji in o ukrepih za varnost jedrskih objektov in naprav sprejet z večino 
glasov. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o vpisu v sodni register, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil njen Iz- 
vršni svet. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Vprašujem tudi poro- 
čevalce odbora in komisij? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Pavel Jarc, delegat Zbora združe- 
nega dela za področje gospodarstva, 21. okoliš, Novo mesto. Prosim! 

Pavel Jarc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov za Zbor občin iz občine Novo mesto ter skupini delegatov za 
Zbor združenega dela so na skupni seji dne 31. 10. 1980 obravnavale poleg 
predloga zakona tudi delovni osnutek uredbe o vpisu v sodni register in spre- 
jele sklep, da se k delovnem osnutku uredbe da naslednja pripomba. 

Uredba naj vsebuje vsa konkretna določila o listinah in dokazilih, ki jih je 
treba predložiti z registracijo subjektov vpisa v sodni register. Tako bi bilo 
vse, kar je potrebno za registracijo, navedeno že v sami uredbi. S tem bi sub- 
jektom vpisa olajšali delo, pospešili pa bi vsa opravila v zvezi z registracijo, 
kar sedanja uredba ne omogoča. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Kdo še želi razpravljati? 
(Nihče.) Zaključujem razpravo. 

Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog zakona o vpisu v 
sodni register. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (134 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? {En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o vpisu v sodni register sprejet z večino 
glasov. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na pobudi Skup- 
ščin občin Litija in Zagorje ob Savi o uresničevanju ustavnih določil glede ma- 
terialne osnove oziroma sistema financiranja krajevnih skupnosti z osnutkom 
ugotovitev, stališč in sklepov Skupščine SR Slovenije o zagotavljanju mate- 
rialne osnove za zadovoljevanje skupnih in splošnih potreb delovnih ljudi in 
občanov v krajevni iskupnosti. 
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Predlagatelja osnutka ugotovitev, stališč in sklepov Skupščine SR Slovenije 
o zagotavljanju materialne osnove za zadovoljevanje skupnih in splošnih po- 
treb delovnih ljudi in občanov v krajevni skupnosti sta Odbor za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj in Odbor za finance Zbora občin Skupščine SR 
Slovenije. 

Danes ste na klop prejeli mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
predlog stališč in predlogov Družbenopolitičnega zbora, (ki obravnava osnutek 
ugotovitev, stališč in sklepov na podlagi 88. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije in pripombe, mnenja in usmeritev Sveta za družbenopolitični sistem 
pri Predsedstvu Republiške konference SZDL Slovenije k osnutku ugotovitev, 
stališč in sklepov. 

Želijo besedo predstavniki pobudnikov iz Litije in Zagorja? (Ne.) Želi 
besedo predstavnik predlagatelja? (Da.) Besedo ima tovariš Zvonimir Vol- 
fand, predstavnik obeh odborov predlagateljev. Prosim! 

Zvonimir Volfand: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Družbenopolitična zbora Skupščine občine Litija in Skupščine občine 
Zagorje ob Savi sta Zboru občin Skupščine SR Slovenije predložila pobudo za 
ureditev vprašanj materialne osnove za zadovoljevanje skupnih potreb delov- 
nih ljudi in občanov v krajevni skupnosti. 

Družbenopolitični zbor Skupščine Zagorje ob Savi v svoji pobudi pred- 
laga sprejem posebnega akta — zakona ali družbenega dogovora, — ki bi v 
skladu s 74. členom ustave SR Slovenije omogočal, da krajevne skupnosti pri- 
dobivajo sredstva tudi iz dela dohodka tozd, ki ga delovni ljudje namenijo za 
zadovoljevanje dela skupnih potreb, ki jih ne zadovoljujejo v samoupravnih in- 
teresnih skupnostih temveč v krajevnih skupnostih. 

Družbenopolitični zbor Skupščine občine Litija pa v pobudi meni, da bi 
moralo zagotavljanje materialne osnove krajevnih skupnosti temeljiti pred- 
vsem na namenskem samoupravnem združevanju dela in sredstev na osnovi 
usklajenih samoupravnih sporazumov o temeljih plana krajevnih skupnosti in 
planov samoupravnih organizacij in skupnosti. Namen obeh pobud je, da se 
ustvarijo možnosti za dejansko realizacijo oziroma uresničevanje že sprejetih 
predpisov, 'ki delno urejajo financiranje oziroma zadovoljevanje potreb v kra- 
jevnih skupnostih. 

Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj in Odbor za finance Zbora 
občin sta obe pobudi podrobno proučila, upoštevala pa sita tudi dosedanja sta- 
lišča in opredelitve zborov Skupščine SR Slovenije, ki so navedene v osnutku 
predloženega akta. 

Posebej sta odbora obravnavala vprašanje, ali bi bilo mogoče in potrebno 
to področje urediti is posebnim zakonom oziroma z družbenim dogovorom za 
območje republike. Pri tem sta odbora v zvezi z določbami 324. člena ustave SR 
Slovenije, ki sicer dopušča, da se lahko temeljna načela financiranja skupnih 
potreb v krajevni skupnosti uredijo z zakonom, ugotovila, da je ta določba 
ustave že realizirana z uveljavitvijo zakona o Skupnih osnovah svobodne me- 
njave dela in posebnih zakonov ter zakona o sistemu družbenega planiranja ter 
o družbenem planu SR Slovenije, (ki v celoti opredeljuje tudi temeljna načela 
financiranja sikupnih potreb v krajevni skupnosti. Za podrobnejše urejanje tega 
področja z zakonom pa je bilo ugotovljeno, da ustavna podlaga ni podana, saj 
je to prepuščeno medsebojnim razmerjem oziroma samoupravnemu sporazu- 
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mevanju o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih v sistemu druž- 
benega planiranja. 

Odbora sta menila, da z družbenim dogovorom na ravni republike ne bi 
bilo mogoče konkretizirati načel za zadovoljevanje skupnih potreb v krajevni 
skupnosti, kot to urejajo zakoni, saj je potrebno pri odločanju o namenu in 
obsegu nalog in zato potrebnih sredstev izhajati predvsem iz pomembnosti po- 
samezne naloge za življenje v krajevni Skupnosti in njihovega prioritetnega 
razreševanja ter iz dejanskih dohodkovnih možnosti združenega dela, stopnje 
razvitosti krajevne skupnosti, njihovega značaja kot mestnih, primestnih ali 
vaških krajevnih skupnosti in dosežene stopnje družbenoekonomskih odnosov 
na vseh področjih družbene reprodukcije. To pa so obenem bistveni elementi, 
o katerih mora biti doseženo soglasje v samoupravnih sporazumih o temeljih 
plana krajevne sikupnosti, nekateri od njih pa morajo najti svoje mesto v do- 
govoru o temeljih plana občine. 

Izhajajoč iz teh načelnih stališč, sta odbora menila, da zakon ni potreben, 
da pa gre za tako pomembno področje življenja in dela delovnih ljudi in ob- 
čanov, da to narekuje, glede na doseženo stopnjo razvoja, dodatne spodbude za 
bolj poenoteno urejanje vprašanj, ki zadevajo zagotavljanje materialne osnove 
za zadovoljevanje skupnih in splošnih potreb v krajevni sikupnosti. Rezultat 
tega spoznanja je osnutek ugotovitev, stališč in sklepov, -ki sta ga predložila 
odbora in ki naj nadomesti zakon oziroma družbeni dogovor o financiranju 
skupnih in splošnih družbenih potreb v krajevni skupnosti. 

Osnutek predloženega akta izhaja torej iz temeljne ugotovitve, da se 
ustavna vloga in položaj delovnega človeka in občana v krajevni skupnosti 
prepočasi uresničuje. Prav tako se prepočasi uresničujejo odnosi v sistemu 
družbenega planiranja in v sistemu svobodne menjave dela. Zato se vse pre- 
pogosto krajevna skupnost ne more uveljaviti kot temeljna samoupravna skup- 
nost in kot enakopraven subjekt v sistemu samoupravnega družbenega plani- 
ranja, še zlasti, ker so interesi občanov v krajevni skupnosti premalokrat odraz 
širših spoznanj o skupnih življenjskih potrebah ter stvarnih možnostih za nji- 
hovo zadovoljevanje. 

S tega vidika je v osnutku posebno poudarjena nujnost učinkovitega ures- 
ničevanja zakonov, ki zadevajo zadovoljevanje skupnih potreb občanov v 
krajevnih skupnostih in izvrševanje dela in nalog, ki so po svoji vsebini se- 
stavni del zadovoljevanja splošnih družbenih potreb, zlasti v zvezi z uresniče- 
vanjem delegatskega sistema, nalog obrambe in samozaščite in podobno. 

Odbora posebej poudarjata, da je bilo v dosedanjem uveljavljanju teh 
načel največ težav prav pri izpeljevanju ustavnih določb, da za zadovoljevanje 
skupnih in splošnih potreb v krajevni skupnosti prispevajo tudi delavci-ob- 
čani, ki delajo v tozd izven območja krajevne skupnosti ter še posebej izven 
območja občin. S tem v zvezi odbora predlagata, da se z dogovorom o temeljih 
družbenega plana občine opredelijo naloge skupnega pomena za urejanje po- 
gojev dela in življenja občanov in razvoja krajevne skupnosti, da udeleženci 
opredelijo svoje materialne in druge možnosti, obveznosti in ukrepe za reali- 
zacijo teh nalog ter da opredelijo in po potrebi poenotijo kriterije in merila, ki 
jih bodo udeleženci upoštevali pri svojih določitvah. Zlasti pa bo potrebno do- 
seči usklajenost prioritetnih potreb in nalog v samoupravnih sporazumih o te- 
meljih planov krajevne skupnosti. Pri tem je zaradi dnevne migracije delav- 
cev, ki seže izven območja krajevne sikupnosti in občine, nujno potrebno uskla- 
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jevanje na regionalni ravni, kar bi lahko dosegli v okviru skupnosti krajevnih 
skupnosti, skladno s 131. členom zakona o sistemu družbenega planiranja in o 
družbenem planu SR Slovenije, v katerih so delovni ljudje in občani povezani 
s skupnimi interesi, v skladu s svojimi statuti pa na samoupraven način do- 
ločajo skupne interese, ki jih bodo usklajevali v skupnostih krajevnih skupnosti. 

Naslednja možnost je, da dve ali več krajevnih Skupnosti z območja iste 
ali različnih občin sprejmejo samoupravni sporazum o usklajevanju planov. Us- 
kladitev kriterijev in meril, ki naj bi bili podlaga za planiranje v krajevni skup- 
nosti, pa bi bilo mogoče doseči s posebnim družbenim dogovorom na ravni re- 
gije, ki bi nujno moral upoštevati poleg razvitosti krajevnih skupnosti tudi 
specifične razvojne potrebe in prioritetne naloge na področju skupne porabe 
krajevnih Skupnosti. Uskladitev pa bi bilo mogoče doseči tudi z ustavno druž- 
benopolitično aktivnostjo. Rezultati bi morali biti upoštevani v dogovorih o 
temeljih družbenega plana občin določene regije. Pri tem bi morali opraviti 
pomembno vlogo tudi zbori krajevnih skupnosti in zbori združenega dela. Tak 
usklajen pristop pri načrtovanju nalog krajevnih skupnosti bi omogočal zdru- 
ženemu delu ustrezen pregled potreb krajevnih skupnosti in v tem okviru 
realne možnosti združenega dela za zagotovitev potrebnih sredstev. 

V dosedanjih razpravah o zagotavljanju materialne osnove za delovanje 
krajevnih skupnosti je bilo tudi predlagano, da se kot vir sredstev opredeli 
dohodek tozd. Odbora tem pobudam nista mogla dosledno slediti, ker bi s tako 
opredelitvijo uvedli drugačne rešitve, kot izhajajo iz zakona o skupnih osno- 
vah svobodne menjave dela in posebnih zakonov na teh področjih, pa tudi 
iz zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih 
skupnostih. 

Viri za uresničevanje posameznih vrst programov družbenih dejavnosti so 
namreč opredeljeni s posebnimi zakoni in je tako na primer dohodek opre- 
deljen kot poglavitni vir za uresničevanje tako imenovanih zajamčenih pro- 
gramov in dela dogovorjenih programov. Za posebne ali dopolnilne programe, 
ki se določajo s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov interesnih skup- 
nosti na posameznih področjih, pa je po teh zakonih kot vir določen osebni do- 
hodek in sklad skupne porabe, izjemoma pa tudi poslovni sklad. 

Pomemben vir, predvsem za razširitev materialne osnove v družbenih de- 
javnostih je tudi samoprispevek, torej prispevek iz čistega osebnega dohodka 
oziroma dohodka ali prihodkov delovnih ljudi in občanov, pa tudi samoprispe- 
vek v materialu in delu. Pri tem je potrebno upoštevati zakonske kriterije za 
uvedbo samoprispevka in za določitev zavezancev, ki ne živijo v krajevni skup- 
nosti oziroma v občini, so pa na primer lastniki nepremičnin. Tak načelni pri- 
stop glede opredeljevanja virov izhaja iz 74. člena ustave SR Slovenije, ki med 
drugim določa, da tozd prispeva krajevnim skupnostim iz dela dohodka, ki je 
že razporejen. Torej gre tudi v tem primeru za prispevanje iz čistega dohodka 
oziroma sklada skupne porabe. 

Podobno stališče je potrebno zavzeti tudi glede splošne porabe, ko je z 
zakonom oziroma odloki na podlagi zakona opredeljen način obdavčevanja ter 
viri, osnovne in prispevne stopnje za napajanje proračunov družbenopolitičnih 
skupnosti. S teh vidikov bi bilo torej neumestno, da se kot vir opredeljuje le 
dohodek, saj je od programov in nalog, določenih s samoupravnim sporazumom 
o temeljih plana krajevne skupnosti, odvisno, katere naloge in kolikšen obseg 
posebnih ali dodatnih nalog bodo občani zadovoljevali v krajevni skupnosti. To 
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velja tudi za prenesene naloge iz posameznih SIS, ko se prenašajo tudi sredstva 
iz vseh zakonsko opredeljenih virov, ne pa le iz dohodka. 

Opredeljevanje dohodka kot vira pa bi pomenilo tudi zanikanje narave 
samoupravnih sporazumov o temeljih plana krajevne skupnosti kot skupnega 
planskega akta vseh dejavnikov, ki neposredno in bistveno posegajo v delo in 
razvoj krajevnih skupnosti in iko torej ne gre za zajamčen program, določen 
z ustavo in zakonom. Takšne opredelitve sta odbora zasnovala predvsem na 
določbah zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR 
Slovenije ter zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela. Pri tem pa sta 
odbora posebej opozorila, da se glede na te sistemsike rešitve prepočasi uveljav- 
lja predvsem svobodna menjava dela po krajevni skupnosti in neposredna me- 
njava dela v krajevni skupnosti. 

S hitrejšim in učinkovitejšim uresničevanjem teh sistemskih rešitev pa bi 
bilo po mnenju odborov, zlasti glede izvajanja dodatnih in posebnih programov, 
mogoče doseči, da se krajevne skupnosti še v večji meri uveljavljajo kot res- 
nične življenjske skupnosti. Zato je potrebno čimprej s planskimi akti krajev- 
nih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti oziroma z dogovori o te- 
meljih planov občin za naslednje srednjeročno obdobje dosledno uveljaviti 
načela svobodne menjave dela po krajevni skupnosti na vseh področjih, ko 
je s posebnimi zaikoni tak način zadovoljevanja skupnih potreb in interesov iz- 
recno določen. Gre za del nalog na področju otroškega varstva, socialnega 
skrbstva, komunalnih dejavnosti, preskrbe občanov in podobno ter na drugih 
področjih, opredeljenih v 41. členu zakona o skupnih osnovah svobodne me- 
njave dela in 127. člena zakona o sistemu družbenega planiranja ter o družbe- 
nem planu SR Slovenije. 

Odbora sta prav tako ugotovila, da se neposredna menjava v krajevni 
skupnosti prepočasi uveljavlja, ponekod pa sploh še ni zaživela, čeprav gre 
za odnos, ki temelji na neposrednem združevanju dela in sredstev na podlagi 
samoupravnega sporazuma oziroma pogodbe med uporabniki in izvajalci. To 
pomeni, da bo potrebno vzpostaviti neposreden odnos med delovnimi ljudmi in 
občani v krajevni skupnosti in izvajalci storitev. Obenem pa to pomeni, da bo 
potrebno tudi v temeljnih organizacijah združenega dela bolj poudariti značaj 
sklada skupne porabe kot rezultata minulega dela delavca-občana in torej nje- 
govo osebno upravičenost do razpolaganja s sredstvi tega sklada. 

Tovarišice in tovariši delegati! Osnutek ugotovitev, stališč in sklepov je bil 
v dosedanjih razpravah v delovnih telesih Skupščine in zborov ter v pristoj- 
nih telesih Republiške konference SZDL enotno podprt. Posebej so bile pod- 
prte ključne usmeritve iz stališč in sklepov, ki naj prispevajo k učinkovitej- 
šemu urejanju vprašanj zadovoljevanja skupnih potreb in interesov občanov 
v krajevnih skupnostih. 

Upoštevajoč vse povedano, predlagam zboru, da danes ne bi vodili raz- 
prave in formalno odločali o sprejemu ali o odklonitvi pobude Skupščin občin 
Litija in Zagorje, ker sta odbora kot odgovor na omenjeni pobudi pripravila 
predloženi osnutek ugotovitev, stališč in sklepov; torej sta jo na ta način upo- 
števala. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli besedo predstavnik Iz- 
vršnega sveta? (Ne želi.) Poročevalci odborov in komisije? (Ne.) 

Prehajamo na razpravo. Besedo dajem tovarišu Viliju (Dežmanu, delegatu 
Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 28. okoliš, Trbovlje-Zagorje. 
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Vili Dežman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša delegacija je dne 4. 11. 1980 razpravljala o pobudi Skupščin občin Litija 
in Zagorje ob Savi o uresničevanju ustavnih določil glede materialne osnove 
oziroma financiranja krajevnih skupnosti. V pobudi je bilo predlagano, da se 
sprejme ustrezen akt o financiranju krajevne skupnosti oziroma, da se sistem- 
sko dogradi že obstoječa zakonodaja. V obširni razpravi v vseh organih ob- 
činske skupščine je bilo ugotovljeno, da se pobuda obeh občin nanaša na pereč 
problem zagotavljanja sredstev za zadovoljevanje tistih nalog v krajevni skup- 
nosti, ki so zapisane v ustavi SR Slovenije in sistemskih zakonih. 

Delovna telesa zborov in Skupščine SR Slovenije so menila, da ni potrebno 
s posebnim zakonom urejati zagotavljanja materialne osnove krajevne skup- 
nosti, kot tudi ni potrebno sprejeti posebnega republiškega dogovora o finan- 
ciranju krajevnih skupnosti, ker bi to pomenilo vzpostavitev dvotirnega ure- 
janja družbenoekonomskih odnosov na tem področju. S tem, kar ugotavljajo, 
se popolnoma strinjamo, saj to pomeni tudi realizacijo sklepov in stališč zborov 
Skupščine SR Slovenije iz leta 1975. 

O celotni problematiki smo v občini obširno razpravljali, o pobudi pa sta 
svoja stališča podali tudi skupini delegatov za Zbor občin in Zbor združenega 
dela Skupščine SR Slovenije, ki sta zlasti obširno razpravljali o osnutku ugo- 
tovitev, stališč in sklepov, ki so pripravljeni za sejo zborov Skupščine SR Slo- 
venije. Predloženi osnutek nakazuje možnost zagotavljanja materialne osnove 
za zadovoljevanje skupnih in splošnih potreb delovnih ljudi in občanov v 
krajevnih skupnostih na podlagi sprejetih programov in samoupravnih spora- 
zumov samoupravnih interesnih skupnosti v občini. 

Takšen način je sprejemljiv in ga v celoti podpiramo. S tem pa se odprav- 
lja glavarina, ki je bila doslej glavni vir financiranja. O tem pa moramo po- 
novno poudariti, da dosedanjega načina zbiranja sredstev ni bilo možno do- 
sledno uveljaviti že v sami občini, posebej pa še ne izven nje. Takšen način 
zbiranja sredstev je bil ocenjen kot protiustaven. Menimo, da je sistem zbira- 
nja sredstev prek samoupravnih interesnih skupnosti za zadovoljevanje po- 
treb krajevnih skupnosti možen in uresničljiv. Postavlja pa se vprašanje sa- 
moupravnega sporazuma za delavce, ki delajo izven občine, saj vemo, da spo- 
razumi veljajo le za delavce, ki združujejo svoje delo v občini. Glede na to, 
da imamo precej delavcev, ki združujejo svoje delo in sredstva izven občine, 
nas takšen način ne zadovoljuje, paradi tega menimo, da bo potrebno v na- 
daljnjem postopku problem financiranja krajevnih skupnosti prek samouprav- 
nih interesnih skupnosti še posebej proučiti in ustrezno urediti. 

V celoti podpiramo predlagane sklepe, ki zavezujejo Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije, da pripravi spremembo zakonodaje s področja dejav- 
nosti materialne proizvodnje, da spremlja izdelavo planskih dokumentov v 
krajevnih skupnostih ter da opredeli enoten kriterij za financiranje dejavno- 
sti krajevnih skupnosti v dopolnjevanih občinah, vse s ciljem nadaljevanja 
krepitve krajevne samouprave. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo. 

Glede na predloge, mnenja in stališča delovnih teles in izhajajoč iz pred- 
loga predstavnikov obeh odborov Zbora občin, zbor glasuje le o osnutku 
ugotovitev, stališč in sklepov Skupščine SR Slovenije o zagotavljanju mate- 
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rialne osnove za zadovoljevanje skupnih in splošnih potreb delovnih ljudi in 
občanov v krajevnih skupnostih. Zato predlagam, da zbor sprejme nasled- 
nji sklep: 

1. Osnutek ugotovitev, stališč in sklepov Skupščine SR Slovenije o zago- 
tavljanju materialne osnove za zadovoljevanje skupnih in splošnih potreb de- 
lovnih ljudi in občanov v krajevni skupnosti se sprejme. 

2. Predlog ugotovitev, stališč in sklepov Skupščine SR Slovenije o zago- 
tavljanju materialne osnove za zadovoljevanje skupnih in splošnih potreb de- 
lovnih ljudi in občanov v krajevnih skupnostih pripravita Odbora Zbora ob- 
čin za družbenoekonomske odnose in razvoj ter za finance. Pri pripravi pred- 
loga ugotovitev, stališč in sklepov, naj odbora upoštevata predloge, mnenja 
in stališča delovnih teles Skupščine in zbora ter stališča in predloge Družbe- 
nopolitičnega zbora ter pripombe, predloge in stališča dane na seji zbora. 

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

je! (124 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva 
delegata.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o dopolnitvah zakona o Jugoslovanski banki za mednarodno ekonomsko sode- 
lovanje in o skupnih finančnih organizacijah, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil v obravnavo Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

K osnutku zakona ste na klop prejeli predlog sklepa, ki je kot delovni pri- 
pomoček pripravljen na podlagi vseh dosedanjih razprav o osnutku zakona in 
mnenja Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Zeli predstavnik Izvršnega 
sveta besedo? (Ne želi.) Vprašujem tudi poročevalca odbora in komisije? (Ne 
želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in dajem sklep v predlaganem besedilu na glaso- 

vanje. Iz sklepa izhaja, da ne dajemo soglasja. Kdor je za predlagani sklep, naj 
prosim glasuje! (120 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 
Obenem ugotavljam, da nas je 17 delegatov manj, kot nas je bilo na za- 

četku seje zbora. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o zagotovitvi sredstev za udeležbo SFR Jugoslavije pri VI. dopolnitvi sred- 
stev mednarodnega združenja za razvoj (IDA), ki ga je Skupščini SR Slove- 
nije predložil v obravnavo Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Z dopisom z dne 28. 10. 1980 ste prejeli mnenje Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije. Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Poročevalca 
odbora in komisije? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo. 
Zboru predlagam, da sprejme naslednji sklep: 
1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 

zakona o zagotovitvi sredstev za udeležbo SFR Jugoslavije pri VI. dopolnitvi 
sredstev mednarodnega združenja za razvoj (IDA). 
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2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, da v usklajevalnem postopku da v imenu 
Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu zakona. 

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

je! (119 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji sporazuma med Zveznim izvršnim svetom SFR Jugoslavije in 
vlado LR Kitajske o vzajemni davčni oprostitvi dohodka od mednarodnega 
potniškega in blagovnega oziroma potniškega ali blagovnega pomorskega pro- 
meta, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložila Skupščina SFR Jugoslavije. 

Z dopisom z dne 28. 10. 1980 ste prejeli predlog odloka o soglasju k pred- 
logu zakona in mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Zeli predstav- 
nik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Poročevalca odbora in komisije? (Tudi 
ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem 

predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma med 
Zveznim izvršnim svetom SFR Jugoslavije in vlado LR Kitajske o vzajemni 
davčni oprostitvi dohodka od mednarodnega potniškega in blagovnega ozi- 
roma potniškega ali blagovnega pomorskega prometa. 

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

Ugotavljam, da je predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifi- 
kaciji sporazuma med Zveznim izvršnim svetom SFR Jugoslavije in vlado 
LR Kitajske o vzajemni davčni oprostitvi dohodka od mednarodnega potniš- 
kega in blagovnega oziroma potniškega ali blagovnega pomorskega prometa 
sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji konvencije o migracijah v pogojih zlorabljanja in o zboljšanju 
možnosti vseh delavcev migrantov ter njihovega tretmaja, sprejete na 60. za- 
sedanju konference 24. junija 1975, ki ga je Skupščini SR Slovenije predlo- 
žila v obravnavo Skupščina SFR Jugoslavije. 

Z dopisom z dne 28. 10. 1980 ste prejeli mnenje Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije. Danes ste na klop prejeli predlog odloka o soglasju k predlogu 
zakona. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Vprašujem tudi poro- 
čevalca odbora in komisije, če želita razpravljati? (Ne želita.) 

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

predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji konvencije o migra- 
cijah v pogojih zlorabljanja in o zboljšanju možnosti vseh delavcev migrantov 
ter njihovega tretmaja, sprejete na 60. zasedanju konference 24. junija 1975. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (128 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 
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Ugotavljam, da je predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifi- 
kaciji konvencije o migracijah v pogojih zlorabljanja in o zboljšanju možnosti 
vseh delavcev migrantov ter njihovega tretmaja, sprejete na 60. zasedanju 
konference 24. junija 1975, sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 16. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog druž- 
benega dogovora o izdaji in plačilu doplačilne poštne znamke »XXXVI. sve- 
tovno prvenstvo v namiznem tenisu, Novi Sad, 1981. leta«, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložila Skupščina SAP Vojvodine. 

Danes ste na klop prejeli predlog odloka o pristopu k družbenemu dogo- 
voru o izdaji in plačilu doplačilne poštne znamke »XXXVI. svetovno prven- 
stvo v namiznem tenisu, Novi Sad, 1981. leta« in mnenje Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije. 

Glede na to, da je mnenje Izvršnega sveta pozitivno, mislim da ni potreb- 
no posebej oblikovati skupine delegatov, ki bo spremljala razpravo pri tej 
točki dnevnega reda, tako kot je predlagal Odbor za finance. Pripombo Izvrš- 
nega sveta in vse druge pripombe k odgovoru bomo posredovali predlagate- 
lju tega dogovora. Gre za tisto znano pripombo, ki se je že večkrat pojav- 
ljala v zboru. 

Vprašujem predstavnika Izvršnega sveta, če želi besedo? (Ne želi.) Po- 
ročevalca odbora in komisije? (Da.) Besedo ima tovarišica Vilka Jevšnikar, po- 
ročevalka Odbora za finance. Prosim! 

Vika Jevšnikar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Ko je Odbor za finance o tem razpravljal, se Izvršni svet še ni sestal in o tem 
predlogu še ni razpravljal. Glede na to, da je mnenje Izvršnega sveta enako 
razpravi na seji Odbora za finance, v imenu odbora predlagam, da zbor pred- 
log odloka o soglasju sprejme. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala. Pričenjam razpravo. K razpravi 
se je javil tovariš Boris Kralj, delegat Zbora združenega dela za področje go- 
spodarstva, 16. okoliš, Maribor. Prosim! 

Boris Kralj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije s področja 
gospodarstva, 16. okoliša, Maribor je obravnavala predlog družbenega dogovo- 
ra o izdaji in plačilu doplačilne poštne znamke »XXXVI. svetovno prvenstvo v 
namiznem tenisu, Novi Sad, 1981. leta.« Skupina je sklenila, da ne podpre 
predloga družbenega dogovora. Pri tem je skupina izhajala iz stališča, da v 
času intenzivnih prizadevanj za gospodarsko stabilizacijo ne kaže organizirati 
športnih in drugih manifestacij, ki bi dodatno obremenjevale gospodarstvo in 
občane. To še zlasti velja za prireditve na zvezni ravni, ki niso predhodno 
enotno dogovorjene z medrepubliškim dogovorom, ki naj bi vseboval kriterije 
za pristop h kandidiranju za organizacijo takih prireditev, še posebej pa na- 
čin in pogoje financiranja. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Kdo še želi razpravljati? 
(Nihče.) Zeli besedo predstavnik Izvršnega sveta? (Da.) Besedo ima tovariš 
Anton Slapernik, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za finance. 
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Anton Slapernik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Razlog, zakaj je Izvršni svet sorazmerno pozno zavzel svoje stališče, je 
isto, kot ga je delegat ravnokar navedel. 

Izvršni svet meni, da ni sprejemljiva praksa, po kateri se najprej opre- 
delimo za neko prvenstvo ali neko prireditev, kasneje pa iščemo vire za zbi- 
ranje sredstev. Moram reči, da je bila kandidatura za svetovno prvenstvo po- 
stavljena že pred 3. leti, tako da ne gre za neko novo organizirano manifesta- 
cijo. V podobni situaciji smo bili tudi pri Mediteranskih igrah, ki so bile v 
lanskem letu, za katere se je na enak način zbiral del sredstev. 

Ne bi preveč podrobno razlagal, ampak bi vas le seznanil z obiskom dele- 
gacije Izvršnega sveta Skupščine SAP Vojvodine, s katero smo razpravljali o 
celi vrsti zelo perečih problemov, vezanih na proizvodnjo kmetijskih proizvo- 
dov, na oskrbo tržišča, na dolgoročno sodelovanje in podobno, kar se direktno 
ne navezuje na to. Strinjam se s pripombo, da bomo morali v bodoče odklo- 
niti takšen pristop, da najprej sprejmemo neko prireditev, potem pa naknad- 
no iščemo vire za financiranje. Izvršni svet predlaga, da kljub vsemu temu 
Skupščina SR Slovenije sprejme sklep, kakršen je bil predložen. 

Predsednik Emil Tomažič : Mislim, da moramo imeti pred očmi dej- 
stvo, da ne gre za neko novo pobudo, ampak da je to že dalj časa sprejeta 
prireditev. Strinjam se s tem, da se je potrebno tudi širše dogovarjati, ali se 
lahko prevzame organizacija neke prireditve ali ne, če se pričakuje širše fi- 
nanciranje. 

Kdo še prosim želi besedo? Besedo 'ima Matija Zgajnar, delegat Zbora 
združenega dela za prosvetno-kulturno področje, 2. okoliš, Ljubljana-Šiška. 

Matija Zgajnar: O problematiki v zvezi s svetovnimi prvenstvi 
smo v zboru že nekajkrat razpravljali. Enkrat sem na tem mestu že govoril 
o tem, koliko svetovnih prvenstev smo v Sloveniji že organizirali. Med dru- 
gimi smo imeli tudi svetovno prvenstvo v namiznem tenisu, pa v smučarskih 
poletih, in podobno. Ce se dobro spomnim, smo mi to več ali manj sami izpe- 
ljali. Zdaj pa je postala praksa, da se neprestano pritiska na republike, da 
pomagajo pri financiranju. Tak primer so bile Sredozemske igre v Splitu, prav 
gotovo bodo to tudi Zimske olimpijske igre v Sarajevu in tudi to svetovno 
prvenstvo v namiznem tenisu v Novem Sadu. Mi smo samo postavljeni pred 
dejstvo, da sprejmemo ta dogovor, drugega pa v tem trenutku ne moremo na- 
rediti. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Ne, ne gre za dejstvo, ampak je to ven- 
darle stvar odločitve zbora, ali to sprejme ali ne. Mislim, da je treba posebej 
poudariti, da takih stvari v bodoče ne bomo sprejemali, vkolikor ne bodo vna- 
prej dogovorjene. Ne smemo pa pozabiti, da tudi pri nas včaisih pozabljamo 
na dogovarjanje, ko sprejemamo tako organizacijo. Sedaj pa preveč kritično 
ocenjujemo druge. 

Naslednji razpravljalec je tovariš Rafael Cajhen, delegat Zbora združenega 
dela za prosvetno kulturno področje, 3. okoliš, Ljubijana-1Vič-Rudnik. 

Rafael Cajhen: Imam samo eno vprašanje za predstavnika Izvrš- 
nega sveta. Slišali smo, da je bilo to svetovno prvenstvo sprejeto že pred 
tremi leti ter da zdaj ni več časa za odpoved. Zanima me, ali je rešen način 
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financiranja zimske olimpiade, ali bomo čez 2 ali 3 leta pred podobno situa- 
cijo kot smo danets, ko bi bil še čas za ustavitev. 

Predsednik Emil Tomažič: Kandidatura je bila postavljena prav 
gotovo že pred leti. Ne vem, ali je sedaj tovariš Slapernik pripravljen na to 
odgovoriti. (Da.) Besedo ima tovariš Anton Slapernik. 

Anton Slapernik: Kandidatura za zimsko olimpiado je bila spre- 
jeta brez dogovora republik in pokrajin, kar seveda ne izključuje, da repu- 
blike in pokrajini odklonijo kakršnokoli obliko sofinanciranja te prireditve. 
Pri svetovnem prvenstvu v namiznem tenisu pa moram reči, da gre za obliko 
sofinanciranja s strani občanov, ne pa za obremenjevanje republik in pokra- 
jin oziroma njihovih proračunov. 

Brez dvoma pa se ne bomo mogli izogniti razpravi o zimski olimpiadi. Na 
medrepubliškem komiteju za finance je bila ta zadeva enkrat že zavrnjena. 
Informirani smo, da prihajajo predstavniki Bosne in Hercegovine z novo ver- 
zijo, ki pa danes še ni znana, zato bi tudi težko rekel kaj bolj konkretnega. 

Glede svetovnega prvenstva v namiznem tenisu pa se pridružujem mnenju 
tovariša predsednika, da ima zbor vso pravico, da odkloni predloženi družbeni 
dogovor. Izvršni svet samo predlaga zboru, da naj upošteva tudi te druge 
okoliščine, ki jih jaz nisem direktno omenil, ki pa seveda obstajajo. Opozoril 
bi samo še na to, da so ostale republike in pokrajine isvoje soglasje že dale 
ter da je dosedaj edino Slovenija zavračala soglasje v medrepubliškem komi- 
teju. Zato je prišlo do nekoliko nenavadnega postopka, da je Skupščina SAP 
Vojvodine direktno poslala predlog družbenega dogovora Skupščini SR Slo- 
venije. Dejstvo je, da se tovarišem iz Vojvodine sedaj že sorazmerno mudi, če 
hočejo poštno znamko izdelati in distribuirati v predvidenem roku. Zato želijo 
neke vrste skrajšan postopek. 

Dovolite mi, da ob koncu ponovno poudarim: Izvršni svet je po dolgem 
razmišljanju in pomislekih sklenil predlagati Skupščini SR Slovenije, da da 
pozitivno stališče, upoštevajoč vse razloge, o katerih je bilo sedaj govora. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Tovarišice in tovariši dele- 
gati, naj še enkrat omenim, da v tem konkretnem primeru, kar bi nas moralo 
še posebej zanimati, ne gre za poseg v dohodek ali čisti dohodek, ampak v 
občanove žepe, da tako rečem. S tem zaključujem razpravo in predlagam, da 
preidemo na glasovanje. 

Na glasovanje dajem predlog odloka o pristopu k družbenemu dogovoru o 
izdaji in plačilu doplačilne poštne znamke »XXXVI. svetovno prvenstvo v 
namiznem tenisu, Novi Sad, 1981. leta.« Kdor je za predlog odloka, naj prosim 
glasuje! (73 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (32 delegatov.) Se je kdo 
vzdržal? (17 delegatov.) 

Glede na to, da šteje Zbor združenega dela 150 delegatov, pomeni, da ta 
predlog odloka ni sprejet. 

Ker pa je bil ta dogovor tudi na dnevnem redu Zbora občin, predlagam, 
da skušamo ugotoviti, kako so oni glasovali v predlogu odloka. Ce je Zbor 
občin sprejel predlog odloka, bomo morali iti v postopek usklajevanja. 

Predlagam, da prekinemo to točko dnevnega reda ter da nadaljujemo 
brez odmora. 
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Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

Predlog za izvolitev novega člana Sveta republike je Skupščini SR Slove- 
nije predložilo Predsedstvo SR Slovenije. 

Na predlog Predsedstva SR Slovenije je Komisija za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve pripravila predlog odloka o izvolitvi člana Sveta repu- 
blike in dala svoje mnenje. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je k predlogu 
za izvolitev novega člana Sveta republike dal pozitivno mnenje. 

Pričenjam z razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Ne želi.) Zaključujem razpra- 
vo in prehajamo na glasovanje. 

Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi člana Sveta republike. Kdor 
je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (127 delegatov glasuje za.) Je kdo pro- 
ti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o izvolitvi člana Sveta republike sprejet 
soglasno. S tem je tovariš Albin Vipotnik izvoljen za člana Sveta republike. 

Preden zaključimo to točko dnevnega reda, moramo opraviti še naslednjo 
nalogo. V skladu s poslovnikom Skupščine SR Slovenije in poslovnikom Zbora 
združenega dela ter ob upoštevanju informacije o uveljavljanju metod in na- 
činov dela Skupščine SR Slovenije, njenih zborov in delovnih teles, ki smo jih, 
kot vam je znano, sprejeli na seji dne 22. oktobra 1980, je potrebno pripraviti 
delovni osnutek programov dela zborov Skupščine SR Slovenije za prihodnje 
leto. 

V zvezi s tem predlagam, da na podlagi 35. člena poslovnika Zbora zdru- 
ženega dela imenujemo posebno delovno telo, ki naj pripravi delovni osnutek 
programa. Predlagam, da bi v skupini delegatov poleg mene sodelovali še pred- 
sedniki delovnih teles našega zbora. 

V tem smislu predlagam v skupino delegatov za pripravo delovnega osnut- 
ka programa naslednje delegate: Emila Tomažiča, predsednika Zbora združe- 
nega dela, Viljema Pahorja, predsednika Odbora za družbenopolitični sistem, 
Antona Jelenka, predsednika Odbora za družbenoekonomske odnose, Franca 
Vičarja, predsednika Odbora za družbenoekonomski razvoj, Francko Herga, 
predsednico odbora za finance, Branka Kozamernika, predsednika Odbora za 
stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, ter Franca Krabonjo, 
podpredsednika Odbora za agrarno politiko. 

Želi kdo o predlogu za sestavo skupine delegatov za pripravo programa za 
prihodnje leto razpravljati? (Ne.) 

Ce ne želi, potem dajem ta predlog na glasovanje. Kdor je za predlagano 
skupino delegatov, naj prosim glasuje! (127 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagana skupina delegatov soglasno izvoljena. 
V zvezi s pripravo programa dela za prihodnje leto mi dovolite, da vas ob- 

vestim še o naslednjem. Iz informacije o uveljavljanju metod in načinov dela 
Skupščine SR Slovenije, ki smo jo sprejeli 22. oktobra 1980, izhaja, da je pro- 
gramiranje dela v Skupščini SR Slovenije trajna naloga delegacij, delegatov in 
vseh družbenih dejavnikov, ki kakorkoli sodelujejo v delegatskem sistemu. 

Se posebej pomembno je, da delegati in delegacije vplivajo na oblikovanje 
programa dela, da bo le-ta v naslednjem letu kar v največji meri izraz inte- 
resov, potreb in volje delovnih ljudi in občanov. Zato pričakujemo ob oblikova- 
nju in nastajanju programa dela kar največ konkretnih pobud in predlogov. 
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Nekaj takšnih pobud je bilo že v letošnjem letu, menimo pa, da je bilo tega 
odločno premalo. 

V ta namen so bile s posebnim vabilom, ki je bilo objavljeno v Poročevalcu 
št. 19 z dne 28. 10. 1980, pozvane vse delegacije temeljnih samoupravnih orga- 
nizacij in skupnosti, skupine delegatov in skupščine občin v SR Sloveniji, da 
dajo svoje pobude in predloge za pripravo programa dela zborov Skupščine SR 
Slovenije do 15. novembra 1980. Prosim vas, da na to vabilo opozorite vodje in 
člane skupin delegatov, zbore združenega dela ter njihove predsednike pri va- 
ših občinskih skupščinah in prek njih vse delegacije v temeljnih organizacijah 
združenega dela in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih. To govo- 
rim v prepričanju in pričakovanju, da bo imel naš program dela v letu 1981 
čim več stvarnih, dejanskih korenin v združenem delu. V tem smislu prosim vas, 
tovarišice in tovariši delegati, ki ste danes prisotni na seji Zbora združenega 
dela, da se za takšno nastajanje in oblikovanje programa dela v naslednjem 
letu tam, kjer delate, tudi osebno zavzamete. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je obvestil zbor, da bo na delegatsko 
vprašanje skupine delegatov za Zbor združenega dela za področje kmetijstva 7. 
okoliš, Murska Sobota, v zvezi s predlogom rešitev za bodoči sistem nadomešča- 
nja obrestnih razlik hranilno-kreditnih služb za investicijske kredite, ki jih 
kmetje dobijo iz hranilnih vlog hranilno-kreditnih služb kmetijskih organi- 
zacij, zaradi podrobnejše proučitve te problematike, odgovoril na naslednji 
seji Zbora združenega dela, ki bo dne 24. 11. 1980. 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za Zbor združenega dela za 
gospodarsko področje, 35. okoliš, Ljubljana Bežigrad, v zvezi s predlogom za 
ukinitev prometnega davka od izolacijskega materiala, bo odgovoril tovariš 
Stanislav Debeljak, namestnik republiškega srekretarja za finance. Prosim) 

Stanislav Debeljak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
delegati! Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na postavljeno delegatsko 
vprašanje pripravil naslednji odgovor. 

Od termoizolacijskega materiala se obračunava in plačuje temeljni da- 
vek od prometa proizvodov po stopnji 14%, posebni republiški davek od pro- 
meta proizvodov po stopnji 8,5 % in posebni občinski davek od prometa pro- 
izvodov po stopnji 3 %. Gradbene in montažne organizacije združenega dela 
ter registrirani gradbeni obrati in enote pa lahko ta material kupujejo kot 
reprodukcijski material brez plačila prometnega davka. Menimo, da bo potreb- 
no dati več stimulacij uporabi termoizolacijskega materiala v zasebni gradnji. 
Zato bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlagal Zveznemu izvršnemu 
svetu, da temeljni davek od termoizolacijskih materialov v celoti ukine. Hva- 
la lepa. 

Predsednik Emil Tomaždč: Delegati iz občine Ljubljana-Bežigrad, 
ste zadovoljni z odgovorom? (Da.) Na delegatsko vprašanje skupine delegatov 
s področja kmetijstva, 7. okoliš, Murska Sobota, v zvezi z oskrbo s svežim me- 
som, bo odgovoril tovariš Lojze Senegačnik, pomočnik predsednika Republiš- 
kega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Prosim! 
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Lojze Senegačnik : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov za Zbor združenega dela s področja kmetijstva, 7. 
okoliš, Murska Sobota, je skupaj z sedmimi kmetijskimi delegacijami na prej- 
šnji seji Zbora združenega dela ponovno opozorila na probleme v zvezi z os- 
krbo s svežim govejim in svinjskim mesom. Zlasti so opozorili na vzroke in 
posledice močnega pritiska kupcev iz sosednje republike Hrvatske. Po tehtni in 
obširni obrazložitvi v tem delegatskem vprašanju, so delegati predlagali na- 
slednje: 

1. Čimprej naj se podpiše medrepubliški dogovor o enotnih cenah mesa in 
živine na jugoslovanskem trgu. 

2. V kolikor se medrepubliški dogovor ne podpiše, predlagajo, da se cena 
živine prilagodi cenam živine v sosednji republiki Hrvatski. 

Ob tem so zahtevali hitre in učinkovite ukrepe Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije, hkrati pa menijo, da negativni odgovor ni sprejemljiv. Neko- 
liko sem skrajšal celotno delegatsko vprašanje in prebral samo bistvo. 

Odgovor je naslednji. Znano je, da je povečanje potrošnje mesa ob zmanj- 
šanju števila goveje živine in prašičev v vsej državi povzročilo resne težave 
na področju prometa s klavno živino in oskrbe z mesom. Velike razlike v od- 
kupnih cenah živine so tudi v Sloveniji, kljub organiziranosti te proizvodnje, 
povzročile nenormalno velik odliv klavne živine in mesa. Upoštevajoč dejstvo, 
da bi nadaljevanje takšnega stanja ogrozilo ne samo oskrbo z mesom v SR 
Sloveniji, temveč bi lahko povzročilo resen poseg v osnovno čredo govedi, kar 
bi imelo dolgoročne negativne posledice v razvoju živinoreje, je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije skupaj s predsedniki izvršnih svetov skupščin občin o 
nastali problematiki nekajkrat razpravljal. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je bil tudi pobudnik usklajevanja 
cen živine in mesa v okviru Zveznega izvršnega sveta. Po dolgotrajnih uskla- 
jevanjih je Zvezni izvršni svet dne 27. 10. 1980 sprejel odlok o maksimiranju 
drobnoprodajnih cen mesa na dogovorjeni ravni z dne 15. 9. 1980. Na tej pod- 
lagi je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije skupaj s predsedniki izvršnih 
svetov skupščin občin dne 30. 10. 1980 ponovno obravnaval položaj na pod- 
ročju prometa s klavno živino in oskrbe z mesom v Sloveniji. Pri tem so bili 
sprejeti naslednji zaključki: 

1. Odlok Zveznega izvršnega sveta o maksimiranju drobnoprodajnih cen 
mesa je dobra osnova za večjo usklajenost cen mesa po vsej državi. Na tej 
osnovi se bodo tudi v naši republiki cene svežega mesa mlade pitane govedi 
in svinjine nekoliko spremenile. 

2. Skupna ocena je, da bo družbeni poseg na tržišče z živino potreben vsaj 
za naslednja dva meseca, to je za november in december. Z družbenimi inter- 
vencijami bomo zagotovili, da bo odkup potekal normalno in na nivojih, ki so 
že uveljavljeni v drugih republikah oziroma pokrajinah. Pri zagotavljanju 
sredstev za te družbene intervencije pa se tokrat prvič uveljavlja princip, da 
se sredstva zagotavljajo po potrošnji, razporejajo pa po proizvodnji. 

3. Da bi maksimalno preprečili klanje telet in povečali privezovanje telet 
za pitanje, se od 1. 11. 1980 pa do 31. 12. 1980 premija za privezovanje telet 
podvoji, tako da bo znašala dva tisoč dinarjev po glavi teleta. Ta ukrep naj bi 
pomembno prispeval k boljši oskrbi z mesom v prihodnjem obdobju. 
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4. Pripravljeni so načrti za hitrejše vlaganje v objekte za pitanje govedi, 
prašičev in perutnine v letih 1981 in 1982. Ta ukrep naj bi zlasti v prihodnjih 
dveh, treh letih zagotovil boljšo in stabilnejšo preskrbo z mesom v Sloveniji. 

5. Celovito razreševanje težav v proizvodnji živine oziroma mesa zahteva 
dosledno realizacijo sprejetega programa razvoja klavno-predelovalne indu- 
strije v Sloveniji. Ne smemo pozabiti, da v Sloveniji posluje 36 klavnic, iz če- 
sar izvira pomemben vir izgub oziroma manjši ustvarjeni dohodek. V ta na- 
men bo delovna skupina Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ki je pri- 
pravljala kratkoročne ukrepe za izboljšanje stanja v prometu z živino in 
oskrbe z mesom, izdelala poseben predlog dolgoročnih ukrepov in aktivnosti. 

6. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da bodo ti kratkoročni 
in dolgoročni ukrepi v prihodnjem obdobju zagotovili normalen odkup ži- 
vine in stabilnejšo oskrbo z mesom. Ne glede na to, pa bo Izvršni svet še 
naprej aktivno spremljal gibanje proizvodnje živine, oskrbo z mesom, zlasti 
pa gibanje odkupnih cen klavne živine, da bi lahko na tej podlagi po potrebi 
tudi pravočasno ukrepal. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič : Delegati iz 7. okoliša, ste zadovoljni z 
odgovorom? (Da.) Predlagam, da bi tovariš Lojze Senegačnik ostal na govor- 
niškem odru, ker smo danes dobili še dve delegatski vprašanji, ki se navezu- 
jeta na te probleme. Najprej bo odgovarjal na delegatsko vprašanje skupine 
delegatov za zbor združenega dela s področja kmetijstva, 1. okoliš, Skofja 
Loka. Prosim! 

Lojze Senegačnik: Najprej bi prosil za delovni dogovor. Obe 
vprašanji se nanašata na probleme z oskrbo z mineralnimi gnojili in zaščitnimi 
sredstvi. Izvršni svet je zaradi tega menil, da bi lahko obenem odgovoril na 
obe delegatski vprašanji. Sedaj sprašujem, ali je potrebno, da obe vprašanji v 
celoti preberem, ali pa zadostuje, da podam kratko vsebino le-teh? 

Predsednik Emil Tomažič: Glede prvega predloga mislim, da je 
sprejemljivo, da dobimo hkrati odgovor na obe vpršanji. Ni pa potrebno obeh 
vprašanj brati, saj smo jih dobili danes na klop. Prosim! 

Lojze Senegačnik: Za potrebe jesenske setve v letošnjem letu 
so proizvajalci gnojil v Jugoslaviji dali na razpolago precej manj gnojil kot 
v prejšnjih letih. Vzrok temu je predvsem pomanjkanje deviznih sredstev za 
uvoz surovin za proizvodnjo gnojil in večja usmerjenost proizvajalcev v izvoz. 

V Sloveniji potrebujemo za proizvodno leto 1980—1981 200 tisoč ton gno- 
jil. Od teh količin odpade za potrebe jesenske setve do konca letošnjega leta 
50 tisoč ton, preostalih 150 tisoč ton pa so potrebe v prvi polovici leta 1981. 
Pomanjkanje gnojil v Jugoslaviji se odraža tudi pri oskrbi slovenskega kme- 
tijstva. Zaradi resnosti položaja v oskrbi z gnojili bo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije redno spremljal to stanje in po potrebi ustrezno ukrepal. 

Opravljeni so bili razgovori z obema najpomembnejšima proizvajalcema, 
ki oskrbujeta Slovenijo z gnojili, to sta Tovarna dušika Ruše in Ina Kutina. 
V okviru sedaj znanih pogojev proizvodnje gnojil so bile opredeljene oziroma 
dogovorjene obveznosti posamezne tovarne. 
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Izvršni svet je skupaj s SISEOT sprejel tudi ukrepe za zagotovitev de- 
viznih sredstev za uvoz surovin za gnojila in zaščitna sredstva. Rezultati te 
aktivnosti se kažejo v naslednjem: 

1. Za jesensko setev pšenice v družbeni in družbeno organizirani proizvod- 
nji pri kmetih so bila zagotovljena potrebna gnojila. Zaradi pomanjkanja gno- 
jil je bil sprejet predlog prednostne razdelitve le-teh. Tako so se najprej zago- 
tovila gnojila za tiste količine pšenice, za katere so bile že sklenjene pogodbe 
o naročeni proizvodnji. Za te pogodbe je bilo zagotovljenih 7 tisoč ton gnojil. 

2. Zagotovljena so bila gnojila za potrebe jesenskega gnojenja za pri- 
pravo zemljišč za setev sladkorne pese v količini 6 tisoč ton. 

3. Poleg teh količin bo do konca letošnjega leta dobavljenih še nadaljnjih 
32 tisoč ton gnojil iz Ruš in Kutine. Pri tem je treba opozoriti, da je sem 
vštetih tudi tistih 12 tisoč ton, ki bi jih v skladu z dogovorom med Izvršnim 
svetom in Tovarno dušika Ruše morala tovarna zagotoviti z angažiranjem 
dodatnih proizvodnih kapacitet. Realizacija tega pa je odvisna od zagotovitve 
dodatnih količin surovin, predvsem pa od pripravljenosti organizacij združe- 
nega dela s področja kmetijstva, da prevzamejo moknata gnojila v rinfuzni 
obliki. 

Tako bo za potrebe jesenske setve do konca letošnjega leta v Sloveniji do- 
bavljenih skupaj 45 tisoč ton gnojil, kar pa sikoraj v celoti pokriva potrebe v 
tem obdobju, ki znašajo, kot že rečeno, 50 tisoč ton. 

4. Glede na to, da je zagotavljanje deviznih sredstev za uvoz surovin za 
proizvodnjo gnojil in zaščitnih sredstev temeljni pogoj za zagotovitev ustrezne 
oskrbljenosti s tem reprodukcijskim materialom tudi v prihodnjem letu, je v 
okviru SISEOT izoblikovana in sprejeta rešitev, ki zagotavlja za te namene 
205,7 milijonov dinarjev. To pomeni, da je dana podlaga za zagotovitev mini- 
malno potrebnih količin gnojil ter zaščitnih sredstev za potrebe v prvem pol- 
letju 1981. Ob tem naj poudarim, da je za sredstva v višini 100 milijonov di- 
narjev že izpeljan postopek za prenos na proizvajalce in da je z njihove strani 
že dano zagotovilo za dobavo ustreznih količin mineralnih gnojil in zaščitnih 
sredstev. 

Na tej osnovi ugotavljamo, da je za zagotovitev potrebnih količin gnojil 
ter zaščitnih sredstev z vidika pristojnosti Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije dana rešitev. Potrebno pa bo zagotoviti, da bosta splošno združenje 
TOZD kmetijstva in živilstva in Zadružna zveza Slovenije v skladu s svojimi 
pristojnostmi in obveznostmi dane rešitve tudi dejansko realizirali s konkret- 
nimi dogovori s proizvajalci in porabniki. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Delegati 1. in 9. okoliša, 
ste zadovoljni z odgovorom? (Ne.) Besedo ima tovariš Drago Sila, delegat 
Zbora združenega dela za področje kmetijstva, 9. okoliš, Novo mesto. 

Drago Sila: Tovariša Senegačnika bi dopolnil v toliko, da gnojilo za 
dolenjsko območje ni bilo dobavljeno. Skoraj v celoti je izpadla dušikova kom- 
ponenta. Nedobavljene količine so bile tudi za setev pšenice na posestvih in- 
dividualnih proizvajalcev, ki potrebujejo pšenico predvsem za svoje potrebe. 
Tem proizvajalcem ni bilo gnojilo dobavljeno tudi za setev in pripravo jesenske 
zemlje za druge kulture. 
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Predsednik Emil Tomažič : To ni vprašanje, ampak samo dopolni- 
tev odgovora. Na delegatsko vprašanje skupine delegatov s socialno-zdravstve- 
nega področja, 9. okoliš, Celje, bo odgovorjeno na naslednji seji dne 24. 11. 1980. 

Predlagam 15 minut odmora, da se seznanimo z odločitvami v Zboru ob- 
čin. Prosim, da ostanete v dvorani, da bomo lahko nemoteno zaključili z delom. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.54 in se je nadlajevala ob 14.40.) 

Predsednik Emil Tomažič: Nadaljujemo z delom. 

Vračamo se na 16. točko dnevnega reda, to je na predlog druž- 
benega dogovora o izdaji in plačilu doplačilne poštne znamke »XXXVI. sve- 
tovno prvenstvo v namiznem tenisu, Novi Sad, 19i81. leta«, o čemer smo že 
razpravljali in tudi glasovali. 

Obveščam vas, da je Zbor občin z večino glasov sprejel predlog odloka o 
pristopu k družbenemu dogovoru. Iz tega sledi, da moramo skladno z 288. čle- 
nom poslovnika Skupščine SiR Slovenije ponovno razpravljati. 

Predlagam, da ponovno spregovori tovariš Slapernik. Prosim! 

Anton Slapernik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skušal bom nanizati nekaj dopolnilnih informacij. 

Povedal bi rad, da ni res, da prireditve, ki so bile organizirane v Sloveniji, 
niso bile deležne nikakršne pomoči širše skupnosti. Za te prireditve smo dobili 
sredstva iz zveznega proračuna. Seveda smo proti temu, da bi bil zvezni pro- 
račun naslov za financiranje podobnih prireditev. V primeru svetovnega prven- 
stva v namiznem tenisu to tudi ni predvideno, da bi se del sredstev zagotovil 
iz zveznega proračuna. Ne moremo trditi, da smo mi vse prireditve sami fi- 
nancirali, druge republike in pokrajini pa iščejo pomoč širše skupnosti. To v 
celoti ne more držati. 

Dalje mislim, da je v lanskem letu tekla široka razprava v tej Skupščini 
o podobnem problemu, ko je šlo za organiziranje Mediteranskih iger v Splitu 
in da je bil takrat sprejet sklep, da naj Izvršni svet sproži iniciativo, da pride 
v Jugoslaviji do družbenega dogovora o kriterijih, za katere prireditve se sploh 
lahko uporabi katerakoli oblika združevanja sredstev na nivoju cele države. 
Ta iniciativa je bila poslana in je trenutno v Zvezi organizacij za telesno kul- 
turo Jugoslavije, kjer se pripravlja predlog kriterijev, katere prireditve naj bi 
dobile takšen tretma, da bi bile deležne posebne podpore na nivoju cele države. 

Uvodoma sem že povedal, da smo imeli na obisku delegacijo iz SAP Voj- 
vodine. S tem nisem hotel reči, da so tovariši iz Vojvodine kakorkoli pogojevali 
oziroma izsiljevali vrsto drugih stvari, o katerih smo se pogovarjali, z dopla- 
čilno poštno znamko. Nasprotno, informirali so nas o svojih težavah in pro- 
blemih, ki jih imajo, ne samo v zvezi s tem svetovnim prvenstvom, ampak o 
problemih, kakršne imamo tudi mi. Sem sodi tudi vprašanje zagotavljanja do- 
datnih sredstev za financiranje zveznega proračuna. Prosili so nas, da bi po- 
sredovali Skupščini pozitivno mnenje, kljub vsem rezervam in pomislekom do 
takega pristopa, po katerem se najprej nekdo samostojno odloča za neko pri- 
reditev, potem pa išče možnosti, da to financira celotna sikupnost. Izvršni svet 
tu deli mnenje z delegati, in mislim, da ne stojimo na nekem drugačnem sta- 
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lišču. Glede na vse te okoliščine predlagam zboru, da glasuje za predlog od- 
loka o pristopu k temu družbenemu dogovoru. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Slišali smo torej predstav- 
nika Izvršnega sveta. Pozivam delegate k razpravi. Kdo želi razpravljati? De- 
legati iz 16. okoliša, morda želite razpravljati? 

Boris Kralj (govori iz klopi): Sprejemamo mnenje Izvršnega sveta. 

Predsednik Emil Tomažič: To pomeni, da spreminjate stališče, ki 
ste ga prej v razpravi povedali in da podpirate predlog odloka o pristopu k 
družbenemu dogovoru. 

Želi še kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne želi nihče več razpravljati, potem 
moramo ponoviti proceduro. Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Na glasovanje dajem predlog odloka o pristopu k družbenemu dogovoru o 
izdaji in plačilu doplačilne poštne znamke »XXXVI. svetovno prvenstvo v na- 
miznem tenisu, Novi Sad, 1981. leta«. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (87 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (13 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (8 delegatov.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o pristopu k družbenemu dogovoru o 
izdaji in plačilu doplačilne poštne znamke »XXXVI. svetovno prvenstvo v na- 
miznem tenisu, Novi Sad, 1981. leta« sprejet z večino glasov. 

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

S tem zaključujem 44. sejo Zbora združenega dela in se vam zahvaljujem 
za sodelovanje. 

(Seja zbora je bila zaključena ob 14.48.) 



45. seja 

(24. novembra 1980) 

Predsedoval: Emil Tomažič, 
predsednik Zbora združenega dela 

Pričetek seje ob 9.10. 

Predsednik Emil Tomažič: Tovarišice in tovariši delegati! Priče- 
njam 45. sejo Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije, ki sem jo sklical 
na podlagi prvega odstavka 97. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Na podlagi 18. člena poslovnika našega zbora, bomo najprej izvolili Komi- 
sijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja za današnjo sejo zbora 
in verificirali pooblastila delegatov. 

Zboru predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja izvoli naslednje delegate: za predsednika Franca Ferfoljo, za člana 
pa Minko Barle in Dušana Krečiča. So predlagani delegati navzoči? (Da.) 

Zeli kdo o tem predlogu razpravljati? (Ne želi.) Predlog dajem na glaso- 
vanje. Kdor je za predlog, naj to potrdi z dvigom roke! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Komisija za verifikacijo pooblastil izvoljena v predlaga- 
nem sestavu. Komisijo prosim, da se sestane in pregleda delegatska poobla- 
stila ter pripravi poročilo za zbor. 

Na današnjo sejo zbora so vabljeni predstavniki Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljud- 
stva Slovenije, Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarske 
zbornice Slovenije, Republiške skupnosti za ceste, Združenih cestnih podjetij 
Slovenije, Zveze komunalnih skupnosti Slovenije, Zveze vodnih skupnosti Slo- 
venije, Zadružne zveze Slovenije, Samoupravne interesne Skupnosti za PTT 
promet, Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva Slovenije, Sa- 
moupravne interesne skupnosti za nafto in plin v SR Sloveniji, Samoupravne 
interesne skupnosti za železniški in luški promet SR Slovenije, Samoupravne 
interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino, Slovenske akademije zna- 
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nosti in umetnosti, Kulturne skupnosti Slovenije in Raziskovalne skupnosti 
Slovenije. 

Na sejo zbora so vabljeni tudi predsedniki odborov našega zbora, člani de- 
legacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR 
Jugoslavije, delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFR Jugo- 
slavije ter poročevalci odborov in komisij, in sicer: Stane Kolar, poročevalec 
Odbora za družbenoekonomske odnose, Francka Herga, poročevalka Odbora za 
finance, Branko Kozamernik, poročevalec Odbora za stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja, Jože Sedelšak, poročevalec Odbora za družbeno- 
politični sistem, Jože Maljevič, poročevalec Odbora za agrarno politiko, Gian- 
franco Sillian, poročevalec Komisije za narodnosti in Tone Kugonič, poroče- 
valec Zakonodajno-pravne komisije. 

Prosim vse tiste delegate, tako kot običajno, ki nameravajo na današnji 
seji zbora zastaviti delegatsko vprašanje, da to opravijo že sedaj, na začetku 
seje zbora, da bi lahko z njimi seznanili predstavnike Izvršnega sveta oziroma 
druge republiške funkcionarje in jim na ta način omogočili, da pripravijo, če 
bo to seveda mogoče, odgovore na zastavljena delegatska vprašanja že na da- 
našnji seji zbora. 

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

Prav tako ste za današnjo sejo prejeli seznam gradiv k posameznim točkam 
dnevnega reda, tako da tudi teh gradiv ne bom posebej navajal. Nekaj gradiv 
ste dobili tudi na klop. Prosim, da, medtem ko čakamo na poročilo verifikacij- 
ske komisije, priložena gradiva pregledate. 

Besedo ima predsednik verifikacijsike komisije. 

Franc Ferfolja: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo de- 
legatska pooblastila 143 delegatov, in sicer: iz gospodarskega področja 88 de- 
legatov, iz prosvetno-kulturnega področja 18 delegatov, iz socialno-zdravstve- 
nega področja 12 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 15 delegatov, iz obrtne in 
podobnih dejavnosti 4 delegati, iz delovnih skupnosti državnih organov, druž- 
benopolitičnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti 5 delegatov, 
iz delegacij aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi v oboroženih silah 
SFR Jugoslavje 1 delegat. 

Na današnji seji niso prisotni delegati iz naslednjih področij oziroma oko- 
lišev: gospodarsko področje 16. okoliš 1 delegat, gospodarsko področje 29. okoliš 
1 delegat, skupno 2 delegata; socialno-zdravstveno področje 2. okoliš 1 de- 
legat; kmetijska dejavnost 3. okoliš il delegat, 7. Okoliš 1 delegat in 5. okoliš 
1 delegat; obrtna in podobne dejavnosti 3. okoliš 1 delegat, skupno 7 delegatov. 

Komisija je pregledala visa 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 razpravljati o poročilu veri- 
fikacij đke komisije? (Ne želi.) 

Prehajamo na glasovanje. O poročilu bomo glasovali v celoti, ker kot smo 
slišali, ni nobeno delegatsko pooblastilo sporno. Kdor je za poročilo, naj pro- 
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sim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 'kdo vzdr- 
žal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno potrdil poročilo Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov 
za 45. sejo Zbora združenega dela. Prav tako ugotavljam, da zbor lahko ve- 
ljavno odloča, ker je na seji navzoča večina delegatov. 

Prehajamo na 1. t o č k o dnevnega reda, to je nai določitev dnev- 
nega reda. 

Na zadnji iseji zbora smo sprejeli odlok o pristopu k družbenemu dogovoru 
o izdaji in plačilu doplačilne poštne znamke »XXXVI. svetovno prvenstvo v 
namiznem tenisu, Novi Sad, 1981. leta«. Za izpolnitev obveznosti iz navedenega 
družbenega dogovora je treba sprejeti poseben zakon. Zato je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije predložil tak zakon s predlogom, da ga Skupščina SR 
Slovenije obravnava na podlagi 251. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 
Predlagam, da ta zakonski predlog obravnavamo na današnji seji in ga torej 
vključimo v dnevni red današnje seje. 

Informacijo o preskrbi s pitno vodo bomo obravnavali pri predlogu za iz- 
dajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah in ne pri predlogu 
za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravljanju in raz- 
polaganju s stavbnim zemljiščem, kot je bilo pomotoma navedeno v sklicu seje. 

Glede na to predlagam za današnjo sejo zbora naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 45. seje Zbora združenega dela, 
2. odobritev zapisnika 44. seje Zbora združenega dela, 
3. gradivo »Nadaljnji razvoj družbenoekonomskih odnosov v samouprav- 

nih interesnih skupnostih materialne proizvodnje«, 
4. osnutek zakona o energetskem gospodarstvu, 
5. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih, 
6. predlog za izdajo zaikona o spremembah in dopolnitvah zakona o ko- 

munalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena, 
7. predlog za izdajo zakona o javnih cestah, 
8. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vo- 

dah, z informacijo o preskrbi s pitno vodo, 
9. pobuda za spremembo in dopolnitev 16. člena zakona o samoupravnih 

interesnih skupnostih za poštni, telegrafski in telefonski promet, 
10. predlog za izdajo zaikona o spremembah in dopolnitvah zakona o uprav- 

ljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem, 
11. predlog zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, 
12. predlog zakona o plačevanju doplačilne poštne znamke »XXXVI. sve- 

tovno prvenstvo v namiznem tenisu, Novi Sad, 1981. leta«, 
13. predlogi in vprašanja delegatov. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako predlaganega dnev- 

nega ireda za današnjo sejo? (Ne.) 
Če ne, bomo o njem glasovali. Dajem na glasovanje predlog dnevnega 

reda. Kdor je za predlagani dnevni red, naj to potrdi z dvigom roke! (Vsi de- 
legati dvignejo roko.) Je kdo proti? i(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet. 

Prehajamo na 2. točiko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 44. seje Zbora združenega dela. 
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Zapisnik ste prejeli. Ima kdo kakšne pripombe ali predloge za dopolnitev 
zapisnika? (Ne.) 

Ugotavljam, da je zapisnik 44. seje Zbora združenega dela odobren. 
Obveščam vas, da bomo na skupnem zasedanju Zbora združenega dela in 

Zbora občin poslušali uvodno obrazložitev h gradivu »-Nadaljnji razvoj druž- 
benoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne 
proizvodnje«, ki jo bo dal tovariš Vladimir Klemenčič, podpredsednik Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.25 in se je nadaljevala ob 9.55.) 

Predsednik Emil Tomažič: Prehajamo na 3. točko dnevnega 
reda, to je na obravnavo gradiva »Nadaljnji razvoj družbenoekonomskih od- 
nosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje«, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Gradivo je bilo objavljeno v Poročevalcu št. 18. Uvodno besedo smo prav- 
kar poslušali na skupnem zasedanju. Poleg poročil in mnenj delovnih teles k 
temu gradivu ste prejeli tudi osnutek stališč in sklepov, ki je pripravljen na 
podlagi vseh dosedanjih razprav na sejah skupine delegatov za proučitev druž- 
benoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne 
proizvodnje in zakonskih aktov s tega področja ter delovnih teles Skupščine in 
zborov. 

Danes ste na klop prejeli prečiščeno besedilo stališč in sklepov, ki ste jih 
verjetno že pregledali. Na seji zbora 22. oktobra 1980. je bila imenovana sku- 
pina delegatov z nalogo, da prouči predloženo gradivo v zvezi z družbenoeko- 
nomskimi odnosi v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvod- 
nje in zakone s tega področja. Člana te skupine našega zbora sta danes na seji 
navzoča in prosim, da spremljata razpravo ter predlagata, če bo to potrebno, 
spremembe ali dopolnitve k predlaganim stališčem in sklepom. Člana te sku- 
pine sta tovarišica Francka Herga in Stane Kolar. 

Zaradi preglednosti v razpravi podanih mnenj in pripomb ter opredelje- 
vanja do posameznih zakonov predlagam, da se v razpravah omejite na ob- 
ravnavo posameznih zadev. Najprej obravnavamo gradivo o nadaljnjem razvoju 
družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih mate- 
rialne proizvodnje. 

Želi predstavnik skupine besedo? (Da.) Besedo ima tovarišica Francka 
Herga. 

Francka Herga: Tovarišice in tovariši delegati! Nadaljnji razvoj 
družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne 
proizvodnje je obravnaval Svet za družbenoekonomske odnose pri Predsedstvu 
Republiške konference SZDL, Republiški svet za gospodarski razvoj in eko- 
nomsko politiko in medzborovska skupina delegatov za proučitev družbeno- 
ekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne pro- 
izvodnje in zakonske akte s tega področja, skupaj s Komisijo Skupščine SR 
Slovenije za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu. 

O navedenem gradivu je tekla tudi razprava v pristojnih delovnih telesih 
Skupščine in zborov Skupščine SR Slovenije. V teh razpravah so se oblikovala 
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stališča in sklepi, ki so bili ponovno posredovani v obravnavo skupini dele- 
gatov. Skupina je na svoji seji dne 20. 11. 1980 ob sodelovanju predstavnika 
Izvršnega sveta oblikovala dopolnitve stališč in sklepov, ki so predloženi v 
razpravo in sprejem vsem trem zborom Skupščine SR Slovenije. 

Predlog stališč in sklepov h gradivu o nadaljnjem razvoju družbenoeko- 
nomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvod- 
nje se v 1. točki pozitivno opredeljuje do predloženega gradiva. Delegati so se v 
razpravah strinjali z ugotovitvami, ki izhajajo iz gradiva, in ocenili, da jih je 
mogoče sprejeti kot podlago za oblikovanje zakonov in politike na tem pod- 
ročju. 

V novi drugi točki predloženih stališč in sklepov je poudarjen pomen 
vpliva uporabnikov na sprejemanje planov, kasneje pa tudi na izvrševanje 
planov in nadzor nad izvajanjem opredeljenih nalog. Predložena stališča in 
sklepi se v nadaljevanju opredeljujejo do spremenjenih namenov uporabe 
združenih sredstev v samoupravnih interesnih skupnostih. Nenamenskega tro- 
šenja teh sredstev ni mogoče dopustiti. Očitno je, da izvajalci posameznih de- 
javnosti pri financiranju enostavne reprodukcije niso dovolj uravnavali eko- 
nomskih tokov ter je zato potrebno najodločneje zahtevati, da zbori uporabni- 
kov in zbori izvajalcev posebej obravnavajo poročila o uporabi sredstev v po- 
sameznih dejavnostih. 

K tej točki so bila stališča in sklepi na drugi seji skupine delegatov do- 
polnjena z novim drugim stavkom, ki se glasi: »Takšno prakso je treba oce- 
niti kot družbeno nesprejemljivo in v prihodnje zagotoviti, da se bodo zbrana 
sredstva uporabljala namensko in da bodo o morebitnem spremenjenem namenu 
uporabe sredstev odločali delavci na enak način kot pri njihovem združe- 
vanju«. 

Tudi razrešitev statusa združenih sredstev, ki so jih temeljne organizacije 
združenega dela združevale na podlagi tako imenovanih nadomestnih zakonov, 
in ki je opredeljen v 4. točki, je zelo pomembno vprašanje. Odločitev glede nje- 
govega reševanja je treba prepustiti temeljnim organizacijam združenega dela 
oziroma njihovim delavcem, da bi ti določili dinamiko odpisa tistih sredstev, 
ki jih ni mogoče vrniti. Pri tem je treba posebej upoštevati kvaliteto teh sred- 
stev, saj so bila v nekaterih primerih združevana iz kreditov, in vpliv odpisov 
na družbenoekonomski položaj temeljnih organizacij združenega dela. Pra- 
vilna, čeprav zahtevna je usmeritev, da bo treba ta sredstva odpisovati od ce- 
lotnega prihodka. 

V današnjem ekspozeju je podpredsednik Izvršnega sveta, tovariš Klemen- 
čič, posredoval tudi stališče, da naj bi o tem odpisu odločali zbori združenega 
dela v posameznih družbenopolitičnih skupnostih. Na osnovi te opredelitve 
v ekspozeju, predlagam, da dopolnimo 4. točko sklepov in stališč, in sicer, da 
na koncu dodamo nov stavek: »O odpisu terjatev iz naslova združevanja sred- 
stev, naj zavzamejo svoja stališča tudi zbori združenega dela skupščin družbe- 
nopolitičnih skupnosti«. 

Glede načina združevanja sredstev je podprta usmeritev, da se z eno- 
stavno reprodukcijo zagotavljajo sredstva predvsem s ceno proizvodov ozi- 
roma storitev. Pridobivanje dohodka izvajalskih organizacij mora biti vse bolj 
odvisno od obsega in kakovosti realiziranih proizvodov in storitev. Postopno 
pa je treba ustvarjati pogoje, v katerih bo z doslednim uveljavljanjem tržnih 
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zakonitosti, s ceno, mogoče zagotavljati tudi vse večji del sredstev za razšir- 
jeno reprodukcijo. 

V 6. točki predloženih stališč in sklepov je dana opredelitev glede vračlji- 
vosti združenih sredstev oziroma prepovedi trajnega odtujevanja teh sredstev 
delavcem temeljnih organizacij združenega dela. Za obvezno združevanje 
sredstev za infrastrukturne objekte pa je treba izpopolniti tudi pravno sistem- 
ske podlage predvsem v zakonu o odnosih pri gospodarjenju s sredstvi za raz- 
voj in za razširitev materialne osnove združenega dela in o pravicah delavcev 
iz minulega dela. 

V zvezi z delom dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti, je predlo- 
ženo, da v dejavnostih, za katere se organizirajo samoupravne interesne skup- 
nosti materialne proizvodnje, v sedanji situaciji ni pogojev, da bi se ta del do- 
hodka namenjal za razvoj združenega dela v družbenopolitični skupnosti, pač 
pa je potrebno dohodkovno povezovanje med izvajalskimi organizacijami ure- 
diti tako, da to ne bo temeljilo na poprečnih cenah, ampak na cenah, določenih 
na podlagi normativov in standardov v samoupravnih interesnih skupnostih. 
Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Želijo besedo poročevalci delovnih teles? 
(Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? Prijavljenih razpravljalcev k 
tej točki ni. Menim, da ne bi bilo prav, tovarišice in tovariši delegati, da bi po- 
stali »poštni nabiralnik«. Razprave je treba javno podati, ker je na ta način 
dana možnost dialoga. 

Besedo ima Stanko Jaki, delegat iz 36. okoliša, Ljubljana-Center. 

Stanko Jaki: Tovarišice in tovariši delegati, tovariš predsednik! 
Skupina delegatov 36. okoliša je na svoji seji 20. 11. 1980 obravnavala gradivo o 
nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih 
skupnostih materialne proizvodnje s posebno usmeritvijo na Samoupravno 
interesno skupnost PTT prometa Slovenije. Razpravo skupine delegatov posre- 
dujem v pismeni obliki, ker se strinjamo in podpiramo vse napore in dogovore, 
ki so bili doseženi v odborih, v komisiji in pri predlagatelju. 

V zvezi s SIS za PTT promet nekatere dopolnitve po našem mnenju niso 
točno opredeljene, zlasti obvezno ali neobvezno združevanje sredstev. 

V pismenem prispevku je skupina delegatov izpostavila tudi vprašanja 
lastnih sredstev, izhodišč za ugotavljanje sredstev za razširjeno reprodukcijo, 
kreditno politiko in se opredelila tudi do dokumentov. Menim, da ni potrebno, 
četudi tovariš predsednik vztraja, da bi stvari ponavljal. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Lahko ugotovimo, da je smisel te raz- 
prave in vsebina tega dokumenta predvsem v tem, da se vsi dosedanji napori 
skupine delegatov na tem področju podprejo. 

Zeli še kdo besedo? (Ne.) Zaključujem razpravo. 
Dajem na glasovanje stališča in sklepe z dopolnilom, iki ga je predlagala 

tovarišica Francka Herga, pri 4. točki, ki se glasi: »O odpisu terjatev iz na- 
slova združevanja sredstev, naj zavzamejo svoja stališča tudi zbori združenega 
dela skupščin družbenopolitičnih skupnosti.« Kdor je za tako dopolnjen pred- 
log prečiščenega besedila stališč in sklepov, naj prosim glasuje! (141 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 
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Ugotavljam, da je predlog stališč in sklepov sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o 
energetskem gospodarstvu, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil njen Iz- 
vršni svet. 

K osnutku zakona in k vsem ostalim zakonom s področja dejavnosti samo- 
upravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje, ki jih obravnavamo na 
današnji seji, ste prejeli predlog sklepa, v katerem so vsebovana načelna sta- 
lišča, mnenja in predlogi glede vseh zakonov. Tako je predmet obravnave pri 
posameznih zakonih tudi ta sklep. Predlog sklepa je pripravila skupina delega- 
tov, ki sem jo omenil že pri prejšnji točki in tudi v tem primeru prosim sku- 
pino delegatov, da spremlja razpravo in da na osnovi razprave, če bo to po- 
trebno, predlaga morebitne spremembe in dopolnitve predlaganega sklepa. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Marko 
Vraničar, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za ener- 
getiko, industrijo in gradbeništvo. 

Marko Vraničar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Ob obravnavi osnutka zakona o energetskem gospodarstvu bom nekaj be- 
sed namenil energetskemu stanju, saj je to predmet mnogih razprav in odlo- 
čilnega pomena za naš nadaljnji družbeni in gospodarski razvoj. 

Smo v obdobju, ko je gospodarjenje z energijo in njenimi viri izredno pri- 
dobilo na pomenu. Povečanje cen nafte in plina je prisililo vse porabnike, da 
so temeljito pregledali svoje energetske bilance. Najrazvitejši del sveta pa je 
ob svoji znani ekonomski moči najučinkoviteje začel uveljavljati vrsto ukre- 
pov varčevanja. Spremenjena cena uvoznih virov energije ima in bo imela 
dolgoročne posledice na devizne bilance različnih držav. Razviti zahodni svet 
s kompenzacijo, vključeno v višje cene svoje tehnologije, del teh razlik uspešno 
nadomešča, v ostalem delu sveta pa te razlike povzročajo nove, dodatne dolgo- 
ročne devizno-bilančne težave. 

Domači, primarni viri, s katerimi razpolaga posamezno narodno gospo- 
darstvo, izredno pridobivajo na pomenu. Energetska politika, ki smo jo v pre- 
teklosti vodili, je skokovito povečevala udeležbo nafte v celotni porabljeni 
energiji, ker je taka politika temeljila na takratnih izjemno nizkih cenah uvoz- 
ne energije. Sredi petdesetih let je v strukturi porabljene energije v SR Slo- 
veniji sodelovala nafta z 8 odstotki, v letu 1978 pa je v strukturi porabljene 
energije udeležba nafte narasla na 57 odstotkov. S pomembnimi skupnimi na- 
pori se je ta odstotek v letih 1979 in 1980 približal 50%. Ob tako povečani 
vlogi nafte smo zanemarjali razvoj in izkoriščanje domačih zalog premoga. 
Skokovite podražitve nafte prinašajo na devizno-bilančni strani vrsto proble- 
mov, hkrati pa smo v zamudi z vlaganji v premogovništvo, kjer zaradi dolgo- 
trajnosti investicijskega ciklusa prek noči ni mogoče nadomestiti zamujenega. 

Zaradi nezadostnih domačih virov in plačilno-bilančnih možnosti, postaja 
energija eden od poglavitnih omejitvenih dejavnikov razvoja, ali bolje pove- 
dano, od našega odnosa do porabe vseh vrst energije je odvisno, kakšno stopnjo 
razvoja gospodarstva in družbe bomo lahko v zaostrenih okoliščinah energet- 
sko zagotovili. Zato mora biti trajna in dolgoročna usmeritev gospodarstva in 
posameznika čim racionalnejše trošenje energije. 
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V SR Sloveniji je ta problem še toliko bolj zaostren, saj primarni viri, na 
primer hidroenergija in premog, pokrivajo le približno polovico energetskih 
potreb, ostalo pa moramo zagotavljati iz drugih socialističnih republik in avto- 
nomnih pokrajin oziroma iz uvoza. 

Razprava o planskih dokumentih za obdobje 1981—1985 kaže, da bo tudi v 
bodoče energija ostala ena od prioritet družbenega razvoja. Pričakovane po- 
trebe po energiji, spremembe energetske politike zaradi razmer na svetovnem 
tržišču in devizno-plačilni položaj SR Slovenije jasno kažejo, da bomo z inten- 
zivnimi, vendar racionalnimi vlaganji morali nadaljevati in zniževati uvozno 
odvisnost. 

Močno spremenjene razmere pri preskrbi z energijo, medsebojna odvisnost 
posameznih vrst energije, zamenljivost energetskih virov in različnost inte- 
resov uporabnikov pri pokrivanju svojih energetskih potreb terjajo, da se pod- 
ročje energetskega gospodarstva poenoteno organizira, hkrati pa zagotovi ne- 
posreden in stalen vpliv družbe na oblikovanje in izvajanje energetske politike. 

Predloženi drugi osnutek zakona o energetskem gospodarstvu skuša kon- 
kretizirati določena izhodišča, ki jih ponuja ravnokar obravnavano gradivo o 
nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih 
skupnostih materialne proizvodnje, za razliko od prvega osnutka, ki je odigral 
pionirsko vlogo v tem smislu, ker je bil prvi, ki je poskušal na področju inte- 
resnih skupnosti materialne proizvodnje postaviti sistemska izhodišča za ure- 
janje zlasti družbenoekonomskih odnosov med uporabniki in izvajalci. 

Mnenja smo, da je bil poskus ponujenih rešitev dobrodošel, ker je služil 
kot pospeševalni faktor pri jasnejši opredelitvi družbenoekonomskih odnosov, 
ki nastajajo pri združevanju dela in sredstev, predvsem z vidika določenih 
pravic, ki jih imajo po novem osnutku uporabniki, ki združujejo sredstva brez 
obveznosti vračanja. 

Pri razdelitvi načel družbenoekonomskih odnosov v posameznih delih 
energetskega gospodarstva predlagamo, da se ob dogovorjenih normativih upo- 
števajo specifičnosti v posameznih temeljnih organizacijah združenega dela 
proizvajalcev, ki oblikujejo svoj dohodek v odvisnosti od količine in kvalitete 
dela. 

Energetske dejavnosti, predvsem pa tiste, ki delujejo kot sistem, zahtevajo 
zaradi enotnega funkcioniranja kot tehnično-tehnološke celote visoko stopnjo 
planiranja, zato smo za razliko od prvega osnutka, v skladu z zakonom o si- 
stemu družbenega planiranja, določneje opredelili obseg samoupravnih spora- 
zumov o temeljih plana energetskih skupnosti ter posebej izpostavili energet- 
sko bilanco kot osnovno izhodišče pri izvajanju in načrtovanju razvoja ener- 
getike. V njo morajo biti vključeni vsi tisti elementi, od katerih je odvisna pre- 
skrba s kakršnokoli vrsto energije, potrebe uporabnikov ob upoštevanju racio- 
nalne rabe energije, njene zamenljivosti, domači viri vseh vrst, pa tudi načini 
in pogoji zagotavljanja primanjkljaja iz drugih socialističnih republik in so- 
cialističnih avtonomnih pokrajin ali tujine, upoštevajoč devizno-bilančne 
učinke. 

Tako zasnovana energetska bilanca pomeni temeljni planski dokument, iz 
katerega izhajajo, če se seveda dosledno izvaja, poleg osnovnih podatkov o 
stanju stopnje preskrbljenosti in varnosti v sistemu, tudi smeri bodočega raz- 
voja energetike in ukrepi za izvajanje energetske politike, kar je med drugim 
tudi argumentirana osnova za združevanje sredstev uporabnikov. 
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Vzporedno s taiko zasnovano energetsko bilanco, smo skušali ponuditi 
takšno samoupravno organiziranost, ki bi v največji možni meri zagotovila 
ustavni položaj uporabnikov in izvajalcev, ob polni odgovornosti obeh strani 
za snovanje in izvajanje energetske politike v naši republiki. 

Občinska energetska skupnost, ki se ustanovi na območju ene ali več 
občin, je osnovna celica samoupravnega sistema, v kateri se usklajujejo inte- 
resi uporabnikov in izvajalcev in v kateri uporabniki in izvajalci obravnavajo 
zadeve, vezane na zadovoljivo preskrbo občin z energetskimi viri. 

Občinske energetske skupnosti se združujejo v republiško energetsko skup- 
nost, v okviru katere se s samoupravnim sporazumom o njeni ustanovitvi obli- 
kujejo tudi posebne energetske skupnosti. Ob tej zamisli so se oblikovali po- 
misleki, da bi ustanavljanje posebnih energetskih skupnosti, kot samostojnih 
samoupravnih interesnih skupnosti v smislu zakona o skupnih osnovah svo- 
bodne menjave dela v republiškem prostoru, prineslo pretirano in zapleteno 
organiziranost in morda tudi otežilo usklajevanje interesov ter uveljavljanje 
enotne razvojne politike na področju energetskega gospodarstva. Zato smo 
ponudili model posebnih energetskih skupnosti z nekaterimi značilnostmi te- 
meljnih skupnosti in v katerih je mogoče neposredno samoupravno sporazume- 
vanje o vprašanjih posameznih področij energetskih dejavnosti. O zadevah 
oblikovanja in izvajanja enotne energetske politike pa se uporabniki in izva- 
jalci dokončno dogovorijo v skupščini republiške energetske skupnosti. 

Ob ponujeni samoupravni organiziranosti se poleg energetske bilance obli- 
kujejo tudi drugi pomembni elementi sikupne energetske politike: usklajevanje 
razvoja in načrtovanja skupne razvojne politike na vseh energetskih področ- 
jih, združevanje sredstev za realizacijo razvoja ob polni odgovornosti za opti- 
malne odločitve in povezava z raziskovalnimi skupnostmi in institucijami, 
usklajeno prilagajanje situaciji glede na kratkoročne in razvojne preorientacije 
posameznih virov energije v ključnih točkah porabe, usklajevanje enotnega na- 
stopa v drugih socialističnih republikah in avtonomnih pokrajinah, kriteriji 
za elastično oblikovanje cen ob upoštevanju nujnih paritet med posameznimi 
vrstami energije ter kriteriji za izvajanje celovitega družbenega interesa v 
energetsko kriznih situacijah. 

Pri opredeljevanju oblik organiziranosti samih proizvajalcev pa osnutek 
zakona določa samo temeljna načela, ki jih je organiziranost dolžna doseči ozi- 
roma uresničevati. Natančneje pa bi se z družbenim dogovorom, katerega ude- 
leženec je tudi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, razčlenila merila za orga- 
niziranost energetskega gospodarstva. 

Ob pripravi predloga bo predlagatelj v sodelovanju z ustreznimi splošnimi 
združenji, slovenske zbornice in sindikatov, pričel pripravljati družbeni do- 
govor in ga kot osnutek priložil k predlogu zakona. 

Tovarišice in tovariši delegati! Dovolite, da ob zaključku kratkega pri- 
kaza vsebine predloženega osnutka poudarim, da je vsestranska obravnava 
osnutka zakona potrdila pomembnost tega akta ter njegovo neobhodnost za na- 
daljnjo usmeritev in urejanje odnosov na področju energetske preskrbe. 

Predlagam, da se predloženi osnutek sprejme in zadolži predlagatelja, da 
na osnovi predloženih pripomb, stališč in dopolnitev pripravi predlog zakona. 
Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Želi predstavnik skupine delegatov be- 
sedo? (Ne želi.) 
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Želijo besedo poročevalci delovnih teles? (Ne želijo.) 
Pričenjam razpravo. Preden preidemo na razpravo, zastavljam vprašanje, 

če ste po pošti prejeli osnutek sklepa, ki ga je pripravila skupina delegatov 
pod številko 025-36/80? Osnutek sklepa se glasi: »Skupščina SR Slovenije je 
na sejah Zbora združenega dela in Zbora občin itd. 24. in 25. novembra 1980, 
obravnavala zakonske akte, s področja dejavnosti samoupravnih interesnih 
skupnosti materialne proizvodnje in sprejela naslednji sklep.« S tem besedilom 
se začenja sklep. Vprašanje zastavljam zato, ker nameravamo predlagati v 
obravnavo in sprejem ta sklep. S posebnim pismom ste ga prejeli v četrtek ali 
petek. Naj prosim, dvignejo roko tisti delegati, ki tega dokumenta nimajo! 
(Precejšnje število delegatov dvigne roko.) Ker gre za precejšnje število dele- 
gatov, ki sklepa nimajo, predlagam, da razpravo odložimo o teh točkah do 
vključno 8. točke, ali pa, da predstavnik skupine delegatov prebere ta sklep. 
Se strinjate? (Da.) Zbor se s slednjim predlogom strinja in zato prosim tovari- 
šico Frandko Herga, da prebere sklep. 

Francka Herga: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov 
za proučitev družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skup- 
nostih materialne proizvodnje in zakonskih aktov s tega področja je obrav- 
navala zakonske akte, ki urejajo področja in dejavnosti materialne proizvod- 
nje, za katere se ustanavljajo samoupravne interesne skupnosti in v predlo- 
ženem sklepu daje opredelitve do nekaterih poglavitnih vprašanj, ki vsebujejo 
določila vseh predloženih zakonov. 

Predloženi sklep v 1. točki opozarja na nujnost natančne opredelitve de- 
javnosti posebnega družbenega pomena. To je potrebno še posebej glede na 
pomembne posledice, ki jih ima taka opredelitev zlasti na družbenoekonomski 
položaj in način upravljanja teh dejavnosti. 

V 2. točki so dane usmeritve za urejanje področja planiranja. 
Prek določb posameznih zakonov je treba uveljaviti načela sočasnosti pla- 

niranja. Določiti je potrebno subjekte, ki sprejemajo posamezne planske akte, 
elemente, ki naj jih vsebujejo samoupravni sporazumi o temeljih planov, in 
naravo posebnih planskih aktov, kot so: gozdno gospodarski načrt in elektro- 
energetska bilanca. Opredeliti se je potrebno glede objektov kontinuitete, ki jih 
je treba določiti v srednjeročnih planih. V nadaljnjih postopkih sprejemanja 
zakona pa naj predlagatelj tudi dosledno upošteva terminologijo, uveljavljeno 
z zakonom o sistemu družbenega planiranja, pri družbenem planu SR Slo- 
venije. 

V 3. točki predloženega sklepa so povzeti možni načini združevanja sred- 
stev za enostavno in razširjeno reprodukcijo, ki jih je treba ustrezno vključiti 
v določila obravnavanih zakonov. 

Enostavno reprodukcijo je treba kolikor mogoče zagotavljati s cenami 
proizvodov in storitev, ki se določajo v samoupravnih interesnih skupnostih na 
podlagi sprejetih normativov in standardov. 

Razjasniti je treba tudi vprašanje amortizacije, ki naj se v delu, ki pre- 
sega minimalne stopnje, tudi določa v interesnih skupnostih. Ker pa splošnega 
načela glede pokrivanja stroškov enostavne reprodukcije ne bo mogoče takoj 
v celoti uveljaviti, pa je treba z zakoni predpisati tudi druge možne načine 
zagotavljanja sredstev za te namene. 
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Sredstva za enostavno reprodukcijo se zbirajo tudi s povračili, ki pokrivajo 
razliko med cenami in stroški enostavne reprodulkcije in s posebnimi povračili, 
ki bremenijo le uporabnike, ki imajo večji interes za določene dejavnosti. 

Dopustiti pa je treba še možnost zbiranja sredstev s prispevki, ki se do- 
ločijo po samoupravni poti, njihov vir pa se določi z zakonom. Izjemoma pa je 
mogoče tudi neposredno z zakonom določiti prispevke, če so izpolnjeni zato 
določeni pogoji, ki so navedeni v predlogu oklepa. 

Zbiranje sredstev prek cen proizvodov in storitev mora biti tudi izhodišče 
za zagotavljanje sredstev za razširjeno reprodukcijo, čeprav so za to trenutno 
majhne možnosti. Za razširjeno reprodukcijo se bodo sredstva zbirala pretežno 
z združevanjem sredstev na podlagi sprejetih samoupravnih sporazumov, delno 
pa tudi s posebnimi prispevki uporabnikov in izvajalcev in s prispevki te- 
meljnih organizacij in delovnih ljudi in občanov, ki se določijo v skladu s 70. 
členom ustave SR Slovenije. 

V obravnavanih zakonih so kot vir sredstev navedeni tudi krediti, kar ni 
sprejemljivo. Ker pa bo del sredstev tudi v bodoče še potrebno nadomeščati s 
krediti, je treba v zakonih določiti primere in pogoje za nadomeščanje sredstev 
s krediti. 

Z zakoni je treba določiti tudi, za katere dejavnosti je mogoče predvideti 
zbiranje sredstev s premijami, regresi in kompenzacijami. Pri večini gre za 
primere zadrževanih cen ali pospeševanje določene proizvodnje. Vendar tak 
način zagotavljanja ni mogoče opredeliti kot stalen način združevanja sredstev 
za financiranje posameznih dejavnosti. Možnost intervencije družbenopolitične 
skupnosti za financiranje enostavne reprodukcije, kadar sredstva niso bila za- 
gotovljena po samoupravni poti, je posebej opredeljen v 4. točki sklepa. Na- 
tančno so opredeljeni tudi pogoji za zakonsko intervencijo za financiranje raz- 
širjene reprodukcije. 

Na področju samoupravne organiziranosti je treba uveljaviti načelo usta- 
navljanja občinskih samoupravnih interesnih skupnosti za eno ali več občin, pri 
tem pa upoštevati naravo dejavnosti in družbenoekonomske odnose na posa- 
meznih področjih. 

Na območju republike se ustanavlja republiška interesna skupnost ali zveza 
interesnih skupnosti, kadar gre le za koordinacijo delovanja občinskih ali re- 
gionalnih samoupravnih interesnih skupnosti. Prek zakonskih določil je treba 
zagotoviti vpliv uporabnikov zlasti za namensko uporabo sredstev. Določiti je 
treba ustanavljanje sodišč združenega dela in opredeliti razmerja med skup- 
ščinami samoupravnih interesnih skupnosti in njihovimi strokovnimi službami. 

Predloženi sklep se vsebinsko pokriva s pripombami, ki so jih sprejela 
delovna telesa Skupščine SR Slovenije in njenih zborov. Zato skupina predlaga, 
da zbori sprejmejo predloženi slklep. 

V zvezi s predlogom za spremembo in dopolnitev 16. člena zakona o samo- 
upravni interesni {Skupnosti za poštni, telegrafski in telefonski promet pa sku- 
pina delegatov predlaga, da pristojni zbori sprejmejo še dodatni sklep v smislu 
gradiva o nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih 
interesnih skupnostih materialne proizvodnje in predloženih stališč in sklepov 
k temu gradivu in k zakonskim aktom s tega področja. Izvršni svet naj prouči 
potrebo po spremembah in dopolnitvah navedenega zalkona in naj v tem okviru 
upošteva pobudo Skupščine mesta Ljubljane glede 16. člena tega zakona. 
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Tovarišice in tovariši delegati! Ta sklep se nanaša na vsebino vseh zakonov 
oziroma se opredeljuje do nekaterih vprašanj, ki naj bi našla svoje mesto v 
nadaljnji pripravi vseh zakonov, ki jih danes obravnavamo. Hvala! 

Predsednik Emil Tom.ažič: Sklep, ki ga je prebrala tovarišica 
Francka Herga, boste dobili na klop, da bi o njem lahko glasovali. Ta sklep 
vsebuje vsa načelna stališča, mnenja in predloge glede vseh zakonov od vključ- 
no 4. pa do 8. točke dnevnega reda. 

Menite, da lahko preidemo na razpravo o teh zakonih? (Da.) 
Prehajamo na razpravo. Besedo ima tovariš Pavel Sevšek, delegat Zbora 

združenega dela za področje gospodarstva, 28. okoliš, Trbovlje. 

Pavel Sevšelk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov 28. okoliša, Trbovlje za Zbor združenega dela Skupščine 
SR Slovenije je po predhodnih razpravah v SOZD »Edvard Kardelj«, Trbovlje 
v okviru Odbora za energetiko pri Medobčinskem svetu zveze sindikatov obli- 
kovala naslednje pripombe k osnutku zaikona o energetskem gospodarstvu: 

K 7. členu: Prodaja in nabava naj se tretirata skupno, kot komercialna 
funkcija dejavnosti. 

K 8. členu: Energetske naprave lahko fizične osebe dobijo oziroma zgra- 
dijo po predhodnem soglasju upravnih organov. Soglasje za vključitev v elek- 
troenergetski sistem Slovenije pa izda Elektrogospodarstvo Slovenije. To naj se 
nanaša tudi na ostale dejavnosti kot so plin, toplotno ogrevanje in podobno. 

K 13. členu, pod točko 1, naj se namesto besedila: »urejanje odnosov pri 
ustvarjanju skupnega dohodka in prihodka doda: »določanje cen energije in 
njihovih paritet«. 

Pod 4. točko pa naj se doda besedilo: »Delavci organizacij združenega dela 
tistih energetskih dejavnosti, ki so v proizvodno tehnološkem procesu tako 
povezane, da ustvarjajo skupen proizvod ne glede na razvrstitev na področne 
dejavnosti, naštetih v 3. členu, združeni v reprodukcijsko celoto, urejajo med- 
sebojne odnose s samoupravnimi sporazumi o medsebojnih odnosih pri prido- 
bivanju in razporejanju skupnega prihodka.« 

24. in 25. člen naj ostaneta. 
K 38. členu naj se doda: »pripravljalna dela«. 
K 47. členu. Pri sklepanju samoupravnih sporazumov o medsebojnih odno- 

sih pri ustvarjanju in razporejanju skupnega prihodka upoštevajo organizacije 
združenega dela v reprodukcijskih celotah, ki ustvarjajo enoten proizvod, na- 
slednja skupna izhodišča in osnove: 

K 48. členu: Na osnovi normativov in meril, naj se določijo za posamezne 
reprodukcijske in proizvodne celote interne cene enote proizvoda za določeno 
plansko obdobje. 

K 50. členu: Doda naj se, da je treba upoštevati tudi ekonomičnost poslo- 
vanja in zagotovitev socialne varnosti delavcev v proizvodnji energetskih de- 
javnosti. 

K VI. poglavju. Inšpekcijsko nadzorstvo naj se upošteva in vključi v nad- 
zor premogovniške in jedrske dejavnosti delovanja rudarskega inšpektorata. 

K splošnim določbam: Zaradi učinkovitejšega delovanja predlagamo, da se 
ustanovijo območne energetske skupnosti ter enotna republiška skupnost. Za- 
radi zagotavljanja posebnih interesov posameznih dejavnosti pa naj republiški 
zbor izvajalcev predstavljajo v istem številu vse v zakonu naštete dejavnosti. 
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Pri premogovniški in jedrski dejavnosti je potrebno razčistiti, ali se pod 
tem pojmom razume dejavnost brez proizvodnje električne energije ali se pri 
dejavnosti razume tudi proizvodnja električne energije. Če to ne bi bil pri- 
mer, potem je lahko pridobivanje trdih goriv ena dejavnost, ker je to v bistvu 
rudarjenje in oplemenitenje rud. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Ivan Bombek, de- 
legat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 20. okoliš, Gornja Rad- 
gona. 

Ivan Bombek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov 20. okoliša, Gornja Radgona, ima k osnutku zakona o ener- 
getskem gospodarstvu naslednje pripombe: 

K 22. členu: Predlaga, da se zadnji odstavek črta. 
K 23. in 24. členu: Predlaga, da ostaneta oba člena v predlogu. 
K 59. členu: Limit 20 T-joulov primarne letne energije je verjetno pre- 

visok in bi ga bilo treba znižati na 15 T-joulov. 
Varianta: za naprave, s katerimi bi se trošili energetski viri, kot nafta in 

njeni derivati ter zemeljski in energetski plin, ki presega 10 T-joulov primarne 
energije letno, bi se moralo pridobiti energetsko soglasje. 

K 17. členu je imela skupina delegatov določene pripombe, ker pa je bila 
v predhodnem poročilu k osnutku zakona o energetskem gospodarstvu dovolj 
jasno opredeljena funkcija, obseg dela in namen občinske oziroma medobčin- 
skih energetskih skupnosti, skupina k temu členu nima pripomb. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Karel Ožir, delegat 
Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 1. okoliš, Celje. 

Karel Ožir: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov za področje gospodarstva, za Zbor združenega dela Skupščine 
SR Slovenije, 1. okoliš, s sedežem v občini Celje, predlaga k osnutku zakona o 
energetskem gospodarstvu naslednje dopolnitve. 

14. člen naj opredeli temeljno energetsko skupnost, ki naj se organizira na 
območju ene ali več občin z opredeljenimi kriteriji v podzakonskih in drugih 
aktih. V posameznih občinah so in bodo različni pogoji organiziranja oskrbe 
uporabnikov z energijo in zmogljivostjo ter njihovo organiziranostjo. Obstaja 
bojazen, da bi lahko prišlo do zmanjšanja možnosti uresničitve objektivno ena- 
kih pogojev pri oskrbi uporabnikov v posameznih, različno razvitih občinah. 

Sprejme naj se varianta k 17. členu zaradi zagotavljanja, oblikovanja in 
izvajanja enotne energetske politike. 

19. člen naj se dopolni s tem, da je s ceno potrebno voditi politiko potrošnje, 
in sicer na ta način, da se stimulira potrošnja domačih virov energije. 

Sprejme naj se varianta k 22. členu. 
V osnutku naj ostaneta 24. in 25. člen. V 25. členu naj se opredeli po- 

treba po usklajevanju republiške energetske bilance med občinami. Jasneje naj 
se opredeli tudi meja med daljinskim prenosom toplotne energije in dejav- 
nostjo, ki je sestavni del komunalne dejavnosti. 

Potrebno je konkretneje opredeliti povezavo energetskih bilanc z družbe- 
nimi plani in energetskih bilanc občin z republiško energetsko bilanco. Hkrati 
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naj se doreče, kakšne so obveznosti izvajalcev in uporabnikov energetskih 
bilanc. 

Točneje naj se opredeli pojem »energetski vir«. 
Pri izdaji energetskih soglasij je potrebno upoštevati, da gre za izdajo dveh 

vrst le-teh: splošna soglasja in tehnična soglasja. 
V kolikor zakon predvideva formiranje novih samoupravnih interesnih 

skupnosti, naj bodo le-te ustanovljene resnično kot center družbenega dogo- 
varjanja, ne pa zgolj kot ena izmed mnogih oblik nadgradnje. Zlasti naj bo Re- 
publiška • energetska skupnost v večji meri usmerjevalec porabe energetske 
strukture po posameznih občinah. 

Poudariti je potrebno, da se lahko delovanje administrativno-strokovnih 
služb, pomožnih in drugih del v delovnih skupnostih skupnih služb zagotovi 
le v takšnem obsegu, da ne bo ovirano normalno delovanje delegatskega si- 
stema; preprečujejo pa naj se nekontrolirano in neracionalno širjenje le-teh. 

Kot energetski vir naj se opredelijo tudi drva. 
15. člen naj se črta. 
V zakonu so za izvajanje inšpekcijskega nadzora nad toplovodnimi nape- 

ljavami pooblaščeni le organi republiške inšpekcije. Pri tem se zastavljata dve 
vprašanji. Zakaj niso vključeni tudi občinski inšpekcijski organi in ali bodo 
republiški organi zmogli tolikšen obseg dela, še posebej, ker je predmet in- 
špekcijskega nadzora tudi racionalnost trošenja energije? 

K 32. členu: Združuje naj se prosta amortizacija v energetskih dejavnostih, 
analogno k 28. členu. 

V 67. členu je potrebno ugotoviti varstvo ob prekinitvah dobave posebno 
občutljivih uporabnikov, kot je na primer živilska industrija, uskladiti roke 
z zakonom interesne skupnosti — 84. člen in organizacij s področja energetike 
— 85. člen, saj se le-te organizirajo po družbenem dogovoru, katerega podpis- 
nik je tudi samoupravna interesna skupnost energetike. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Prijavljenih razpravi j alcev ni več. Pred 
seboj imam razpravo iz Nove Gorice. Menim, da je prav, da delegat iz Nove 
Gorice prebere svojo razpravo zlasti zato, ker so delegati iz Nove Gorice, in 
sicer iz 5. in 7. okoliša, pripravili razpravo k vsem tistim točkam dnevnega 
reda, iki se nanašajo na zakone o samoupravnih interesnih skupnostih mate- 
rialne proizvodnje. 

Besedo ima tovariš Franc Ferfolja, delegat Zbora združenega dela za pod- 
ročje gospodarstva, 7. okoliš, Nova Gorica, 

Franc Ferfolja: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupini delegatov za Zbor združenega dela iz 7. in 5. okoliša sta na seji dne 
18. 11. 1980 obravnavali navedeni zakon, h kateremu dajeta naslednje pripombe: 

Splošne pripombe. Namesto pojma »občinske interesne skupnosti« naj se 
uporablja izraz »temeljne skupnosti«. Bolj podrobno naj se definira, kaj je miš- 
ljeno z organizacijami oziroma organi. V o/kviru tega koncepta naj se predvidi 
tudi varčevanje z energijo. 

Konkretne pripombe k posameznim členom. 
1. člen: Druga vrstica prvega odstavka naj se dopolni tako, da se bo gla- 

sila: »Povečanje izrabe lastne energetske osnove, racionalne proizvodnje, pre- 
nosa in porabe energije«. Drugi odstavek: Crta naj se celoten stavek med 
pomišljajem: »ki so nujen pogoj vrednotenja rezultatov dela«. 
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2. člen: Dopolni naj se še z gospodarsko dejavnostjo del, ki je namenjen 
kurjavi, saj je to še vedno pomemben energetski vir in s konvencionalnimi de- 
javnostmi, kot so sončna energija in tako dalje, ki naj formirajo svoja gospo- 
darska združenja. Ta člen je treba povezati z 11. členom. 

3. člen: V drugem odstavku in tudi v naslednjih členih, kjer je govora o 
optimiranju, je treba predvideti izhodišča za optimiranje ali predvideti meto- 
dologijo za optimiranje s posebnim aktom. To velja tudi za termin »varno 
izkoriščanje«, saj vemo, da absolutne varnosti ni, torej se je treba sklicevati 
na rudarski zakon in tako dalje. S tem členom zadolžujemo dejavnost premo- 
govništva, da zagotovi zadostne količine premoga. Ali to pomeni, da bo pre- 
mogovništvo uvažalo manjkajoči premog ali pa sovlagalo v premogovnike dru- 
gih republik za zagotovitev dodatnih dobav? 

4. člen: Ta člen govori le o fizijski jedrski energetiki, kaj je s fuzijsko? 
6. člen: Tu je govor le o zemeljskem plinu, kaj pa vpliv premoga in po- 

dobno? 
7. člen: Drugi odstavek govori le o elektrarnah in toplarnah, ki so vezane 

na sistem, saj tudi 8. člen govori o vključevanju v sistem tudi fizičnih oseb, 
vselej pa to ni mogoče niti zanje. 

12. člen: Dopolniti je potrebno prvi stavek prvega odstavka tako, da se bo 
glasil: »Organizacije združenega dela energetskih dejavnosti usklajujejo v sa- 
moupravnih interesnih skupnostih energetike in med seboj svoje programe.« 

13. člen: Dodati je potrebno nov člen. Da daje predloge, pobude in zahteve 
za tehnično-tehnološke in pravne ukrepe, za boljše in manjše izkoriščanje ener- 
gije, to je pri snovanju in proizvodnji novih naprav, proizvodov in tako dalje. 

17. člen, varianta: Po osnovnem predlogu je vprašanje smotrnega funkcio- 
niranja republiških posebnih skupnosti, če ni tudi občinskih posebnih skup- 
nosti. Po variantnem predlogu je bolj zagotovljena celovitost obravnave ener- 
getike in zato je sprejemljivejša. 

18. člen: Precizirati bi morali, da se dogovorijo o procesu planskih aktiv- 
nosti. 

20. člen: Predlaga se varianta. 
V šestem odstavku je navedeno, da republiška energetska skupnost obrav- 

nava kompleksno energetsko politiko. Ta izraz je treba precizirati, celotno de- 
lovanje pa je parcializirano. 

Variantni predlog je sprejemljivejši, ker zagotavlja celovitost v obravnavi 
energetike. 

21. člen: Predlagamo, da ta skupnost ne bi imela lastne delovne skupnosti, 
ampak združeno z drugimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi. Menimo, 
da ni združljivo, da delo delovne skupnosti samoupravnih interesnih skupnosti 
opravljajo delovne skupnosti izvajalcev. 

22. člen: Tretji odstavek naj se črta. Program mora biti sto odstotno po- 
krit. 

23. člen: Prvi odstavek naj se glasi: »Za določanje dolgoročnejših mož- 
nosti razvoja energetskega gospodarstva se v republiški energetski skupnosti 
sprejme, soglasno z dolgoročnim družbenim planom, dolgoročni plan izgradnje 
energetskih objektov.« 

Obrazložitev: Energetika se ne more avtonomno razvijati brez dolgoroč- 
nih planov ostalih sektorjev. 

26. člen: Dodati je potrebno besedilo: »izdela po minimalni metodologiji«. 
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44. in 45. člen: Ta dva člena nista precizna, saj je v prvem govora o ener- 
giji na splošno, v drugem pa o toplotni energiji in mestnem plinu. 

58. člen: Ce so naloge opredeljene s tem zakonom in če se potrdi samo- 
upravni sporazum energetskih skupnosti v skupščinah ter izvršnih svetih ter 
če samoupravna interesna skupnost dejansko samoupravno zajema energetske 
interese celotne družbe, čemu je potreben še družbeni dogovor med izvršnim 
svetom, Gospodarsko zbornico Slovenije, sindikati in energetsko skupnostjo? 

Od 59. do 65. člena: Energetsko soglasje ni potrebno. To je še ena vrsta 
soglasij, ki jih je preveč. Vsi porabniki, dosedanji in novi, morajo biti v plan- 
skih dokumentih in njim priloženih bilancah. Ce je tak plan sprejet, ni po- 
trebno soglasje. 

66. člen: Ta člen je nepotreben, ker urejajo to problematiko drugi zakoni 
ter pravni in tehnični akti. 

67. člen je potrebno dopolniti s tem, da je za odklop dela odjemalcev ozi- 
roma procesne proizvodnje bolnic, hladilnic in podobno, potrebno njihovo 
soglasje. 

Utemeljitev: Tudi če imajo ti rezervno napajanje, so lahko agregati v re- 
montu in podobno. Pri delu odjemalcev procesne proizvodnje pa lahko pride 
do velike škode in je potrebno za zaustavitev procesa tudi več kot 24 ur. Drugi 
odstavek je zato premalo obvezujoč za dobavitelja energije. 

72. in 74. člen: Kaj pa inšpekcija plinskih naprav in premogovnikov? Za 
ti področji je potrebno precizirati alinee 74. člena. 

84. člen: Rok za uskladitev 12 mesecev je predolg, zadostuje 6 mesecev 
oziroma obračunsko obdobje. 

85. člen: Velja isto kot za 84. člen. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo razpravljati? (Da.) Besedo 
ima tovariš Stane Sobar, delegat Zbora združenega dela za področje gospo- 
darstva, '10. in 21. okoliš, Novo mesto. 

Stane Sobar: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Skupina dele- 
gatov 21. okoliša je na seji dne 14. 11. 1980 obravnavala osnutek zakona o ener- 
getskem gospodarstvu in daje naslednje predloge in pripombe: 

1. Mnenja smo, da ni razlogov za razmejitev distribucije električne ener- 
gije in prodaje električne energije. Tako razmejitev ne predvideva niti klasi- 
fikacija dejavnosti, ki velja v Jugoslaviji. Vprašanje ni le pravne narave, saj 
utegne imeti tudi druge posledice. 

Zakon o združenem delu namreč določa, da ima lahko tozd le eno glavno 
dejavnost, ta pa je v našem primeru distribucija električne energije. Zato se 
utemeljeno zastavlja vprašanje, kdo in v kakšni organizacijski obliki bo izvajal 
dejavnost prodaje električne energije in ne nazadnje tudi vprašanje, kateri 
razlogi so vodili predlagatelje k takšni rešitvi? 

2. Narava dejavnosti vsiljuje pomisleke o utemeljenosti potrebe po usta- 
navljanju občinskih SIS energetike. Dejavnost naj se izvaja v okviru občine 
oziroma občinskih meja. Že doslej so bile investicije preobremenjene z dolgo- 
trajnim in večstopenjskim postopkom potrjevanja investicije. Gradnja po- 
membnejših investicijskih objektov običajno vpliva na usklajevanje električne 
energije v večih občinah. 
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Dosedanje delo temeljnih elektrogospodarskih SIS je dokazalo, da je moč 
hitreje in s tem racionalneje usklajevati interese preskrbovalnih območij v ce- 
loti, kot je bil primer usklajevanja med občinskimi energetskimi samouprav- 
nimi interesnimi skupnostmi. Po našem mnenju je v praksi bolj utemeljena 
varianta, ki jo ponuja zakon, in sicer ustanovitev območnih energetskih SIS. 

3. V poglavju, ki govori o ceni električne energije, pogrešamo obveznosti 
izvajalcev v primeru, ko izvajalci kljub izpolnjevanju vseh obveznosti v bi- 
lanci, ne morejo oblikovati ustreznega dohodka, zaradi izpada dohodka, kot 
posledice neustrezne politike cen električne energije ali eventualnih drugih 
ukrepov. Ker so navedena vprašanja na splošno že rešena z republiškim za- 
konom o cenah, ni utemeljenega razloga proti predlogu, da se s posebno klav- 
zulo konkretneje opredelijo te odgovornosti in obveznosti do uporabnikov kot 
je na primer Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

4. Zakon je glede samoupravne organiziranosti nejasen. Ni namreč jasno, 
ali ta določba zajema tudi tozde ali pa samo delovne enote sestavljene organi- 
zacije združenega dela, čeprav zakon govori o organizaciji združenega dela. 

Dosednji zakon je takšna soglasja predvideval le za delovne enote in se- 
stavljene organizacije združenega dela. Menimo, da novi zakon brez potrebe 
razširja krog organizacij združenega dela, ki so vezane na soglasje. Ne glede 
na navedeno tudi ni jasno, ali mora organizacija združenega dela dobiti le so- 
glasje od občine po sedežu organizacije združenega dela ali pa od vseh občin, 
na področju katerih opravlja svoje delo. Glede na to, da bodo ustanovljene 
energetske skupnosti, kot izraz samoupravne volje in skupnih interesov upo- 
rabnikov in izvajalcev, pa ne vidimo pravega razloga za to, da se za vse or- 
ganizacije združenega dela uvede soglasje občin. Po našem mnenju, ob druž- 
benem dogovoru iz 3. člena odpade potreba po soglasju občin. Tudi v bodoče 
naj bi ostale rešitve iz sedanjega zakona o elektro gospodarstvu. Hvala. 

Predsednik Emil Tomaž i č : Besedo ima tovariš Miroslav Rupnik, 
delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 34. okoliš, Vrhnika. 

Miroslav Rupnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Delegati za Zbor združenega dela 34. okoliša, iz Vrhnike in Logatca, 
predlagamo, da bi v osnutku zakona o energetskem gospodarstvu že v osnovi 
spremenili združevanje občinskih samoupravnih interesnih skupnosti v regij- 
ske samoupravne energetske skupnosti, kar pomeni, da bi se spremenili ne- 
kateri členi v zakonu. 

Menimo, da bi s predlagano spremembo zagotovili smoter tega zakona v 
pogledu zagotavljanja načel 13. člena, dosegli bi tudi lažje usklajevanje ener- 
getskih bilanc. Posamezne regijske skupnosti bi imele v tem primeru zago- 
tovljeno celovitejšo delegatsko zastopstvo v zboru izvajalcev. Prav tako je 
jasno, da imamo občine, ki so slabo razvite v pogledu energetsko distribucij- 
skih naprav, to pomeni, da bodo njihova sredstva za uresničevanje sporazu- 
mov o temeljih planov zelo skromna, ker zbiranje teh opredeljuje 28. člen. 
To je nekaj dejstev, ki narekujejo tehten preudarek o velikosti energetskih 
skupnosti. Nenazadnje bo med temi potrebno še precej solidarnega prelivanja 
sredstev, katerega rezultati so lahko odvisni tudi od razdrobljenosti energet- 
skih skupnosti po občinah tako, kot predvideva osnutek. Hvala lepa! 
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Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo razpravljati? (Da.) Besedo 
ima tovariš Marjan Koritnik, delegat Zbora združenega dela za področje go- 
spodarstva, 6. okoliš, Velenje. 

Marjan Koritnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov 6. okoliša je na svoji seji 19. 11. 1980 obravnavala os- 
nutek zakona o energetskem gospodarstvu in pri tem oblikovala naslednje 
pripombe: 

1. Ne strinjamo se s tem, da se dejavnost daljinske oskrbe s toplotno ener- 
gijo vključuje v zakon o energetskem gospodarstvu. Navedeno utemeljuje- 
mo s tem, da je to tista oskrba občanov, ki je delavcem prek oskrbovalnih si- 
stemov nujno potrebna za življenje in delo v urbanem prostoru in ima kot 
taka mesto v komunalnem gospodarstvu tako, kot je bilo to doslej opredeljeno. 
Menimo, da je do takšnega predloga, kot ga osnutek zakona vsebuje, prišlo 
zato, ker ni jasno opredeljena definicija komunalne dejavnosti. 

2. V 14. členu osnutka zakona se predvideva ustanavljanje občinskih ener- 
getskih skupnosti, kar je nepotrebno in predvsem neracionalno; saj bi večji 
del nalog, ki so občinskega pomena, lahko opravljale sedanje skupnosti. Pred- 
vsem pa se moramo zavedati, da nas k racionalnosti sili tako sedanje kot tudi 
bodoče srednjeročno stabilizacijsko obdobje. V kolikor to naše mnenje ni do- 
volj argumentirano in ne bi bilo sprejemljivo, pa v zvezi z občinskimi skup- 
nostmi predlagamo naslednje: 

V občinske energetske skupnosti naj bi poleg uporabnikov, po predlogu 
14. člena, bili vključeni le tisti izvajalci, ki imajo neposredne odnose s uporab- 
niki, distributerji energije, to je organizacije združenega dela DES, enote 
Petrola, trgovske organizacije za prodajo premoga, toplarne in kotlarne. Po- 
dobno je bilo predvideno tudi v predlogu za izdajo zakona, vendar je v osnut- 
ku izpuščeno. Izvajalci, predvsem proizvodne organizacije združenega dela, 
katerih pomen presega občinske interese: rudniki, termoelektrarne, hidro- 
elektrarne in visokonapetostni prenos, naj ne bi bili vključeni v občinske 
oziroma medobčinske energetske skupnosti. Ti izvajalci naj bi bili neposred- 
no vključeni v enotno republiško energetsko skupnost. Posamezne dejavnosti 
v republiški energetski skupnosti naj bi svoje specifične interese razreševale 
v odborih republiške energetske skupnosti. Razmejitev med občinskim in šir- 
šim pomenom izvajalcev pa naj podrobneje opredeli predvideni družbeni dogo- 
vor, ki je naveden v 53. členu osnutka zakona. 

V zvezi s 53. členom tudi predlagamo, da se ga dopolni z izhodišči organi- 
ziranja energetskih dejavnosti, in sicer tako, kot je podano v obrazložitvi os- 
nutka zakona. 

3. Da bi bilo mogoče realizirati določila 85. člena, je potrebno določiti rok 
za sklenitev družbenega dogovora, ki mora biti sklenjen po našem mnenju 
najkasneje v treh mesecih po sprejemu zakona. Zato bi bilo potrebno osnutek 
družbenega dogovora dati čimprej v obravnavo. 

4. Menimo, da osnutek zakona v določenih poglavjih nekatera področja 
preveč podrobno ureja, na primer 4. in 6. poglavje, kar bi se dalo urediti s 
pravilniki oziroma z drugimi akti, ki bi jih sprejemala republiška energetska 
skupnost. Menimo tudi, da bo z uveljavitvijo zakona potrebno dopolniti ali 
spremeniti določene veljavne predpise in zakone kot na primer določila o 
inšpekcijah v rudarskem zakonu. Hvala! 
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Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Danko Pekič, dele- 
gat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 16. okoliš, Maribor. 

Darko Pekič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Ker smo slišali že veliko število razpravljalcev, pripomb ne bom ponavljal in 
bom v imenu 16. okoliša Maribor oddal pismene pripombe. 

Predsednik Emil Tomažič: Želi še kdo razpravljati? (Nihče.) 
Predlagam, da prekinemo razpravo k tej točki dnevnega reda za toliko 

časa, dokler ne bomo dobili prej omenjeni sklep. 
Pred prehodom na naslednjo točko dnevnega reda pa odrejam 30 minut 

odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 10. uri in se je nadaljevala ob 11.40.) 

Predsednik Emil Tomažič: Tovarišice in tovariši delegati! Obveščam 
vas, da se nam je medtem pridružil tudi delegat iz 5. okoliša, Ptuj. 

Predlagam, da nadaljujemo razpravo v zvezi s 4. točko dnevnega 
reda, to je z osnutkom zakona o energetskem gospodarstvu. 

Medtem ste na klop dobili dokument, ki se nanaša na točke 4. do 8. dnev- 
nega reda. Upam, da ste ga prebrali. Lahko ugotovim, da predlagani sklep 
v ničemer ne odstopa od stališč, predlogov in mnenj, ki smo jih slišali v raz- 
pravi. Zato predlagam zboru, da sprejme v zvezi s to točko dnevnega reda na- 
slednji sklep: 

1. Osnutek zakona o energetskem gospodarstvu se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi predloga zakona naj upošteva načelna stališča, mnenja in 

predloge, vsebovane v predlogu sklepa št. 025-36/80, z dne 17. 11. 1980, ki je se- 
stavni del tega sklepa. Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije prouči in upošteva tudi predloge, mnenja in pripombe delovnih 
teles Skupščine in zbora ter predloge, pripombe in stališča, dana v razpravi 
na seji zbora. 

Zeli kdo o tako oblikovanem predlogu sklepa razpravljati, ga spremeniti 
ali dopolniti? (Ne želi.) 

Če ne, prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim 
glasuje! (122 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 spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih, ki ga je Skupščini SR Slo- 
venije predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Ivo 
Marenk, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za kme- 
tijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Ivo Marenk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Os- 
novno izhodišče sprememb in dopolnitev zakona je ugotovitev delegatov ob 
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obravnavi predloga za izdajo zakona, da so dosedanje sistemske prvine gospo- 
darjenja z gozdovi in njegove dolgoročne usmeritve v osnovi skladne z usme- 
ritvijo razvoja družbenoekonomskih odnosov v Sloveniji in da ustrezno po- 
gojujejo še bolj smotrno in načrtno gospodarjenje z gozdovi. Zato naj bi se 
zakon dopolnil le z vidika usklajevanja s sistemskimi zakoni, ki so bili spre- 
jeti v kasnejšem obdobju, se pravi z doseženim na celotnem področju družbe- 
noekonomskega sistema. 

V svojih stališčih ob razpravi o predlogu za izdajo zakona so zbori opozo- 
rili, da je treba nekatere od predlaganih rešitev širše politično in strokovno 
preveriti pred izdelavo osnutka zakona. Zato je predlagatelj predložil Repu- 
bliškemu svetu za vprašanja družbene ureditve v obravnavo vprašanja glede 
razrešitve problema ugotavljanja in razpolaganja z delom dohodka iz izjem- 
nih ugodnosti v družbenih gozdovih, koncept družbenoekonomskih odnosov v 
samoupravnih interesnih skupnostih in probleme glede zajezitve nadaljnjega 
drobljenja gozdne posesti. 

Osnutek je bil koncipiran hkrati z oblikovanjem analize vseh samouprav- 
nih interesnih skupnosti materialne proizvodnje, ki ste jo danes obravnavali, 
in kot vam je znano, ugotavlja na področju gozdarstva nekatere specifičnosti. 
In končno, osnutek je nastajal v tesnem sodelovanju z ustreznimi asociacijami 
združenega dela, strokovnimi institucijami in predstavniki prakse. 

Dovolite, da glede na razpravo v odborih in razpravo v zvezi z analizo v 
samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje opozorim, na ne- 
katere specifičnosti, ki bi jih bilo potrebno upoštevati v razpravi in pri obli- 
kovanju predloga zakona. 

Področje dejavnosti posebnega družbenega pomena v okviru gospodarje- 
nja z gozdovi je dopolnjeno z gradnjo gozdnih cest in je s tem po naši oceni 
dosežena večja učinkovitost dela stmoupravnih interesnih skupnosti za območje, 
ki je ključnega pomena za celovit vpliv na tisti del gospodarjenja z goz- 
dovi, ki zagotavlja njihovo ohranitev in smotrno izvajanje vseh gozdno-gojit- 
venih ukrepov ter doseganje boljših rezultatov pri izvajanju planov blagovne 
proizvodnje. 

Ohranjena so dalje določila zakona, ki z vidika temeljnega izhodišča skup- 
nega gospodarjenja z vsemi gozdovi v okviru gozdno-gospodarskega območja, 
na podlagi zakona o združenem delu, določajo način samoupravne organizira- 
nosti temeljne organizacije združenega dela in temeljnih organizacij koope- 
rantov v gozdno-gospodarsko delovno organizacijo. 

Ugotavljamo, da v skladu z ustavo predstavljajo te določbe enega od te- 
meljnih pogojev za uspešno skupno gospodarjenje po gozdno-gospodarskih 
območjih, kjer prihaja do izraza solidarnost in vzajemnost delavcev in kme- 
tov na posameznem delu tega območja. 

Določila o ugotavljanju dela dohodka iz izjemnih ugodnosti v družbenih 
gozdovih, ki so v doslej veljavnem zakonu temeljila na določbah 20. člena 
ustave in prav tako v predlogu za izdajo zakona, so spremenjena na podlagi 
ugotovitve, da ne gre za izjemne ugodnosti pri posameznih temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela, temveč za različnost naravnih in proizvodnih pogo- 
jev in s tem tudi različnost pogojev za pridobivanje dohodka, ker je v skladu 
s principi gospodarjenja v prostoru treba gospodariti in izvajati vsa dela v 
vseh delih gozdnogospodarskega območja, ne glede na konkretne pogoje za 
pridobivanje dohodka. 
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Nova določba naj bi zavezala temeljne organizacije združenega dela, da 
se s samoupravnim sporazumom o združitvi v delovno organizacijo dogovorijo 
o kriterijih in merilih za izenačevanje pogojev gospodarjenja in tudi vsebin- 
sko opredelijo te kriterije. Menimo, da je v sedanji fazi razvoja družbeno- 
ekonomskih odnosov v gozdnogospodarskih organizacijah to že mogoče izvesti. 
Ker obstajajo razlike v pogojih gospodarjenja tudi med gozdnogospodarskimi 
območji, osnutek ohranja načelo vzajemnosti pri postopnem izenačevanju 
razlik med gozdnogospodarskimi območji v Sloveniji v bistvu tako, kot to do- 
loča sedaj veljavni zakon v 23. členu. V njem so opredeljene osnove in viri 
sredstev ter minimalne stopnje prispevkov, ki naj služijo postopnemu izena- 
čevanju pogojev gospodarjenja. 

Ob oblikovanju osnutka zakona in vsestranskem presojanju ustreznosti 
določbe, da se z zakonom določijo minimalne stopnje prispevkov ali pa naj bo 
to prepuščeno izključno samoupravnemu dogovarjanju, se je predlagatelj od- 
ločil za rešitev, kot jo vsebuje že omenjeni 23. člen. V tem členu se zagotavlja 
tisti minimalni obseg sredstev za vlaganje v gozdove, ki je nujno potreben za 
ohranitev kontinuitete postopnega ustvarjanja takih pogojev za gospodarjenje, 
ki bodo omogočili uspešnejše gojitvene posege in integralno rabo lesne surovine 
na vsem območju Slovenije. Takšna vlaganja v gozdove so izredno dolgoroč- 
na in je mogoče rezultate pričakovati šele ob kontinuiranem vlaganju in po 
preteku 50, včasih pa celo 80 ali več let. Dolgoročnost vlaganj je torej razlog, 
zaradi katerega ni mogoče pričakovati, da bi delavci v združenem delu 
mogli najti neposredno dohodkovno motiviranost za interesno združevanje 
sredstev v te namene. 

Nova pa je določba, da se članice samoupravne interesne skupnosti s sa- 
moupravnim sporazumom o temeljnih plana dogovorijo o dejanskem obsegu 
teh prispevkov glede na možnosti vlaganj v konkretnem planskem obdobju. 

Področje delovanja samoupravnih interesnih skupnosti za gozdarstvo je 
dopolnjeno sorazmerno najbolj obsežno, ker je bilo treba ta določila uskladiti z 
zakonom o temeljih sistema planiranja in z zakonom o skupnih osnovah svo- 
bodne menjave dela. Bistvo teh dopolnitev je v naslednjem: 

1. Da območne samoupravne interesne skupnosti, ki so edina utemeljena 
in racionalna oblika samoupravnega organiziranja, neposredno zbirajo in 
usmerjajo sredstva za vlaganja v gozdove, za dejavnosti posebnega družbene- 
ga pomena, kjer so doslej dajala le soglasja k odločitvam organizacij združe- 
nega dela. 

2. Da članice samoupravne interesne skupnosti prek sistema planiranja, 
ki je zaradi posebnosti pri gospodarjenju z gozdovi v zakonu podrobnejše opre- 
deljeno, neposredno odločajo in usklajujejo področje gospodarjenja z gozdovi, 
ki se nanaša na dejavnosti posebnega družbenega pomena. 

3. Da je opredeljen odnos med planskimi akti in gozdnogospodarskimi 
načrti, in sicer tako, da je gozdnogospodarski načrt opredeljen kot družbena 
omejitev izkoriščanja gozda, s tem pa kot neogibna strokovna osnova pri pri- 
pravljanju konkretnih planskih aktov. 

4. Da se vse dejavnosti posebnega družbenega pomena financirajo prek 
samoupravnih interesnih skupnosti s prispevkom temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela s področja gozdarstva in lesne predelave. 

Kot osnova za prispevek je predvidena vrednost prodanega oziroma na- 
bavljenega lesa, kot vir sredstev pa dohodek tozd za vse oblike vlaganj, tako 
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enostavne gozdnobiološke reprodukcije, kot tudi za tako imenovana gozdnobio- 
loška vlaganja, ki so v bistvu specifičen vidik razširjene reprodukcije na tem 
področju. 

Prav tako je v osnutku zakona določen minimalni obseg vlaganj in s tem 
tudi obseg prispevkov, ker je treba po našem mnenju glede na dolgoročnost 
nailožb z zakonom zagotoviti minimalni del vlaganj, ki še zagotavlja ohranitev 
gozdov, njihovo trajnost in trajnost gozdne proizvodnje. 

S takšno opredelitvijo posameznih zadev na področju samoupravnih in- 
teresnih skupnosti menimo, da bi omogočili še večji in bolj učinkovit vpliv 
samoupravne interesne skupnosti za ohranitev in gojitev gozdov, kakor je 
opredeljen z ustavo. 

Menimo, da je na koncu treba posebej omeniti, da je v osnutek vključena 
tudi določba, ki naj bi omejila nadaljnje drobljenje zasebne gozdne posesti, o 
čemer so bile ob obravnavi predloga za izdajo zakona prisotne določene dile- 
me. Ugotovili smo, da nobena od dosedanjih zakonskih ureditev ne rešuje v 
celoti tega problema in da je zato takšno določilo treba vključiti v predlog 
zakona. 

Spoštovane tovarišice in tovariši! Ob upoštevanju pripomb, ki so bile dane 
k osnutku zakona v odborih in na podlagi vaše razprave, bomo pripravili do 
konca tega leta predlog zakona. Predlagam, da osnutek, v skladu s pripomba- 
mi in to našo uvodno besedo, sprejmete. 

Predsednik Emil Tomažič: Želi predstavnik skupine besedo? (Ne 
želi.) Poročevalci delovnih teles? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovarišica Brigita Gobec, delegatka Zbora 
združenega dela za področje gospodarstva, 13. okoliš Radovljica. 

Brigita Gobec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Predlogi delegacije Zbora združenega dela občine Radovljica, 13. okoliša, go- 
spodarskega področja za dopolnitev osnutka zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o gozdovih so naslednji. 

6. člen: V drugi vrstici naj se doda beseda »združeni-«, tako da bi se sta- 
vek glasil: »Za gospodarjenje z gozdovi po prvem odstavku 4. člena tega za- 
kona se delavci in združeni kmetje, ki opravljajo«. Temu sledi utemeljitev. 
Zaradi točne opredelitve je treba napisati, da gre za kmete, ki so združeni v 
temeljnih organizacijah združenega dela. To je povezava z 18. členom. 

10. člen: V 5. točki naj se doda na koncu stavka: »in druge organizacije, 
ki gospodarijo z gozdovi«, tako da se bo stavek glasil: »Gozdnogospodarski na- 
črti so obvezni za gozdnogospodarske organizacije in druge organizacije, ki 
gospodarijo z gozdovi«. 

Utemeljitev je naslednja: S tem dopolnilom se obvezujejo tudi druge orga- 
nizacije, ki gospodarijo z gozdovi, da izdelajo gozdnogospodarske načrte, kajti 
izdelava le-teh mora biti obvezna za vse gozdove in tudi za tiste, s katerimi 
ne gospodarijo gozdnogospodarske organizacije. 

13. člen: V 4. točki naj se na koncu stavka doda: »iz dohodka za območne 
in republiške SIS za gozdarstvo«. Celoten stavek bi se glasil: »s samoupravnim 
sporazumom iz prejšnjega odstavka se člani dogovorijo tudi o obsegu gradnje 
gozdnih cest, o obsegu potrebnih sredstev za to gradnjo in o višini prispevka 
iz dohodka za območne in republiške SIS za gozdarstvo.« Razen v tem, je treba 
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tudi v vseh ostalih členih, v katerih je govora o prispevkih, opredeliti, da gre 
za prispevek iz dohodka. 

Utemeljitev: Pomembno je, da se definira vir plačila prispevka, ki je na- 
menjen območnim in republiškim SIS za gozdarstvo. 

14. člen: V točki a) naj se v oklepaju izpusti beseda: »obodarstvo«. 
Utemeljitev: Obodarstvo je sestavni del domače lesne obrti oziroma iz- 

delovanje suhe robe in je zaradi tega nepotrebno še posebej navajati to dejav- 
nost. 

V točki b) pri izračunu dela prodajne cene, ki pripada lastniku gozda, 
niso navedene vse odbitne postavke, na primer: minimalna akumulacija, ob- 
vezni skladi skupne porabe delavcev in tako dalje. Zato predlagamo, da se na- 
števanje teh postavk izpusti. Tako bi se drugi stavek te točke glasil: »-Ta del 
prodajne cene se določi tako, da se od prodajne cene gozdnih asortimentov od- 
štejejo vse odbitne postavke, ki jih določajo zakoni, dogovori in sporazumi.« 

15. člen: V prvi točki naj se v zadnjem stavku veznik »in« nadomesti z 
besedico »oziroma-«. Tako bi se zadnji stavek glasil: »Odkazano drevje oziro- 
ma izvršena dela se evidentirajo ločeno po gozdnih posestvih.« 

Utemeljitev: Pri vezniku »in« je obvezno evidentirati oboje, to je odkaza- 
no drevje in izvršena dela, to pa v praksi velikokrat ni mogoče. Če na primer 
lastnik gozda pri odkazilu drevja ni navzoč ter meje parcel niso jasne, se 
lahko šele po izvršenem poseku rekonstruira odkazilo. 

V 4. točki naj se v drugi vrstici doda besedilo: »ali odklanja sodelovanje 
pri odkazilu«. Stavek bi se potem glasil: »Če lastnik gozda ne sklene dogovo- 
ra iz tega člena oziroma ga sklene, pa ga ne izpolni v dogovorjenem roku, ali 
odklanja sodelovanje pri odkazilu, ne sme ovirati« itd. 

Utemeljitev: To dopolnilo je potrebno iz razloga, ker so v praksi pogosti 
pojavi, da lastnik gozda ovira izpolnjevanje nalog, ki izhajajo iz gozdnogo- 
spodarskega načrta že s tem, da odklanja sodelovanje pri odkazilu drevja. 

16. člen: 2. točka naj se v celoti črta. 
Utemeljitev: Ta izjema je nepotrebna, ker povzroča možno naraščanje 

lesa za lastno uporabo, ki ni v skladu z dejanskimi potrebami lastnikov go- 
zdov. 

Pri 17. členu naj varianta odpade. 
19. člen: Doda naj se nova alinea: »obravnava utemeljenost in daje so- 

glasje za odpiranje novih obrti s področja predelave lesa«. 
Utemeljitev: Ta pristojnost območne skupnosti je potrebna zaradi usmer- 

janja razvoja obrti s področja predelave lesa in preprečevanja pretiranega 
širjenja te obrti in pritiska na lesno surovino v nekaterih območjih. 

21. člen: Predlagamo, da se uveljavi besedilo variante v zadnji alinei, ka- 
kor tudi v 2. točki tega člena. 

22. člen: V drugi točki naj se črta besedilo: »ki je v Uradnem listu SRS, 
št. 1/80«, ker ga ni potrebno navajati. 

22. b) člen: V drugi točki naj se upošteva tudi variantni dodatek: — »in 
družbeni plani občin«. 

23. člen, druga točka, zadnja alinea: Prispevek od goriva, ki ga SIS go- 
zdarstva odstopa skupnost za ceste, naj se poveča tudi za gorivo, ki ga v gozdni 
proizvodnji porabijo kmetje z lastno mehanizacijo. Ta sredstva naj se vrnejo 
kmetom lastnikom gozdov po ključu individualne tržne proizvodnje lesa, to- 
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rej podobno kot je urejeno v kmetijstvu, lahko pa ostanejo ta sredstva tudi 
združena za skupne naložbe. 

37. člen: Na koncu tretje točke tega člena se besedi: »naslednje leto« nado- 
mestita z besedami: »naslednja leta«. 

Utemeljitev: Da bi odstopanje od določb letnih operativnih planov pre- 
našali kot obveznost v naslednje leto, ni sprejemljivo, ker ni izvedljivo. Raz- 
logov za odstopanje namreč ni mogoče odpraviti v enem letu, zato predlaga- 
mo, da se odstopanja prenesejo kot bilančna obveznost v naslednja leta, ne 
pa v naslednje leto. 

38. člen: Celotni odstavek tretje točke naj se črta. 
Utemeljitev: Letnih gozdnogospodarskih načrtov ni, zato je to besedilo 

nepotrebno. 
46. člen: Predlagamo, da se druga točka v celoti črta in besedilo prve točke 

ustrezno korigira tako, da bi se potem glasila: »-Zagati les za lastne potrebe 
občanov je dovoljeno zasebnim lastnikom žag, če jim zaradi lastnih oziroma 
krajevnih potreb za to izda dovoljenje pristojni občinski upravni organ. Na 
žagah, za katere je bilo izdano to dovoljenje, se lahko uskladišči le les, ki je 
označen po določbi točke a) 14. člena. Imetnik dovoljenja za žaganje sme spre- 
jeti na žaganje ali uskladiščiti le označen les, izvzemši primere, ko to označe- 
vanje lesa ni predpisano. Dolžan pa je voditi evidenco o sprejemu in žaganju 
lesa na svoji žagi. Pred izdajo dovoljenja, po prvem odstavku tega člena, mo- 
ra pristojni organ pridobiti mnenje področne lesne industrije. 

Utemeljitev: Menimo, da so kapacitete žag že doslej predimenzionirane, 
zato predlagamo smiselno enak postopek pri izdaji dovoljenj na zasebnih žagah, 
kot ga predvideva 19. in 21. člen zakona za kapacitete v lesni industriji. 

66. člen: V nekaterih odstavkih ta člen ni usklajen z drugimi členi, na pri- 
mer s 5. in 40. členom. V 18. točki pa je potrebno besedo: »namensko« nado- 
mestiti z besedo: »nenamensko«. Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Ivan Perušek, delegat 
Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 25. okoliš, Cerknica. 

Ivan Perušek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov Zbora občin in Zbora združenega dela občine Cerknica je 
na svoji seji predlagala naslednjo pripombo k osnutku zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o gozdovih. 

V drugem odstavku 19. člena zakona o gozdovih je določeno, da strokovne 
in administrativno-tehnične naloge za območje skupnosti opravlja gozdnogo- 
spodarska organizacija posameznega gospodarskega območja. Kljub ustanov- 
nim določilom se v predlogu ponovno predvideva taka organizacija oprav- 
ljanja strokovnih in administrativno-tehničnih nalog območja SIS za gozdar- 
stvo. Strokovne naloge in načrtovanje, naloge na področju ohranjanja trajnosti 
gozdov in izvajanja funkcije dela strokovnih služb, sta tako združeni. Pri taki 
organiziranosti SIS se ni mogoče izogniti podjetniškemu vplivu gozdnogospo- 
darskih skupnosti, katerim je poverjena taka oblika organizacije skupnosti, ki 
otežkoča tudi delo na področju skupnega načrtovanja družbenega vpliva pri 
razporejanju dohodka, doseženega zaradi izjemnih ugodnosti. Težino problema 
nakazuje tudi načrtovanje in izgradnja gozdnih cest, saj naj bi bila ta dejav- 
nost obeležena kot dejavnost posebnega družbenega pomena. 
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Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Milan Tepej, delegat 
Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 6. okoliš, Velenje. 

Milan Tepej: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela Skupščine 
SR Slovenije, gospodarsko področje, 6. okoliš, Velenje in Mozirje, je na svoji 
seji dne 19. 11. 1980 obravnavala osnutek zakona o spremembah in dopolnit- 
vah zakona o gozdovih in pri tem predlagala dopolnitev 19. člena v naslednjem: 
»Sodeluje in odloča v mejah svoje pristojnosti pri razmejitvi planskih pašnikov 
in gozdov«. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Pavel Ferlic, dele- 
gat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 27 okoliš, Ravne na Ko- 
roškem. 

Pavel Ferlic: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov 27. okoliša, z Raven na Koroškem, ima k osnutku zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih naslednje pripombe oziroma 
predloge: 

V 10. členu, točke 5, naj se doda: »in druge organizacije, ki gospodarijo z 
gozdovi«. 

Pri 16. členu predlagamo črtanje druge točke. 
V 19. členu, 1. točka, naj se doda: »Daje soglasje za pridobivanje nove 

obrti s področja predelave lesa. Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Jože Romšak, delegat 
Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 30. okoliš, Kamnik. 

Jože Romšak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije iz občine 
Kamnik je na seji dne 20. 11. 1980 obravnavala osnutek zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o gozdovih in ima. k posameznim členom naslednje 
pripombe oziroma predloge. Prebral bom le tiste pripombe, ki v današnji raz- 
pravi niso bile izpostavljene. 

K 10. členu: Mnenja smo, naj se gozdnogospodarski načrt za gozdove, v 
katerih je pridobivanje lesa nerentabilno zaradi zaprtosti ali težjih naravnih 
razmer, izdela po posebnem postopku, ki naj bo opredeljen v posebnem pra- 
vilniku. Gre za opredelitev »pogojna etata«. 

K 12. členu: Mnenja smo, da bi moralo biti izenačevanje pogojev gospo- 
darjenja z gozdovi urejeno v območju ne glede na lastništvo. 

K 13. členu: Vsebina tega člena naj bi bila urejena tako, da bi bili pogoji 
pridobivanja prispevka za biološka vlaganja izenačeni z načeli delitve dohod- 
ka za te vrste sredstev — amortizacija in ne po principu večkratne obdav- 
čitve. 

K IS. členu: V četrti točki naj se zadnji stavek spremeni in se glasi: »Šte- 
vilo delegatov s področja gozdarstva se določi tako, da je polovica delegatov iz 
tozd in polovica delegatov iz tozd gozdarstva.« 

K 46. členu: Prosimo za pojasnilo, za kakšen les gre, ali za žagan les, drva 
ali celulozo. Ce gre za žaganje tehničnega lesa, predlagamo, da se drugi od- 
stavek v celoti črta. 
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K 65. členu: V četrti točki naj se za besedama »gozdnih sortimentov« doda 
besedilo: »ter tesanega in žaganega lesa«. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Tomislav Majer, de- 
legat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 1. okoliš, Celje. 

Tomislav Majer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Ugotovil sem, da so naše strokovne službe dobro sodelovale z enakimi 
službami na območju Slovenije, zato so pripombe naše sikupine delegatov 
identične s pripombami predhodnih razpravljalcev. Hvala lepa! 

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

Francka Ovsenik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Razprava o zakonu o gozdovih je potekala na skupnem sestanku delega- 
cij, zato v celoti podpiramo pripombe, ki jih je posredovala delegacija iz Ra- 
dovljice. Imamo pa še dve pripombi, in sicer: 

V 13. členu, v 1. točki, naj se črta zadnji stavek. 
Utemeljitev: Prispevek za vlaganje v gozdove ne bi smel biti enak. Za vla- 

ganja v gozdove zasebnega sektorja je doslej ta sredstva odstopal le lastnik 
gozda. Oblikovala so se tako, da so od prodajne cene lesa odšteli znesek, ki je 
bil potreben za izvršitev del po gozdnogospodarskih načrtih. Vlaganja v go- 
zdove v zasebnem sektorju so bila dosedaj večja, vsaj tako je na kranjskem 
območju, to je v občinah Skofja Loka, Tržič in Kranj. Pomeni, da so lastniki 
gozdov združevali večji odstotek od prodajne cene kot družbeni sektor. Sred- 
stva in obseg del se je vodil ločeno za vsak sektor lastništva. Z določilom, da 
je prispevek enak ne glede na sektor lastništva, bo lastnik gozda prejel nekaj 
več na račun odkupne cene lesa, družbeni sektor pa bo še manj akumulativen, 
ker bo moral kriti ta del sredstev zasebnega sektorja. 

Imamo še pripombo k 23. členu. Prva alinea naj se črta ali pa naj se dolo- 
čilo oblikuje tako, da obveznosti ne bodo bistveno večje od sedanjih. 

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

Bernarda Nikolič-Fatur: Tovariš predsednik, tovarišice in to- 
variši delegati! Skupina delegatov 24. okoliša za Zbor združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije in skupina delegatov za Zbor občin sta na svoji seji 21. 
novembra 1980 podprli vse pripombe k osnutku zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o gozdovih, ki jih je oblikovala Konferenca Sindikata gozd- 
nega gospodarstva Postojna. 

Ugotavljam, da so bile vse navedene pripombe že obravnavane v pred- 
hodni razpravi. 

Mogoče bi omenila samo 32. člen. Mnenja smo, da je članov kooperantov 
premalo, da bi lahko sami odločali o vsem, kar zadeva gospodarjenje z zaseb- 
nimi gozdovi. Predlagamo, da se to vprašanje ponovno prouči. 
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Menimo, da bi bilo primerno tudi določilo o obvezni realizaciji etata v 
desetletju za vsakega posameznika. Ce kdo etata ne bi realiziral, naj bi se mu 
odvzel etat, predviden za to obdobje. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Franc 
Bratkovič, delegat Zbora združenega dela za področje kmetijstva, 9. okoliš, 
Trebnje. Prosim! 

Franc Bratkovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov 9. okoliša je pripravila nekatere pripombe. Glede na 
razpravo tovarišice iz Radovljice jih ne bi ponavljal. Opozoril pa bi samo na 
pripombo k 68. členu. 

V 68. členu naj se v 1. točki znesek 10 000 dinarjev nadomesti z zneskom 
15 000 dinarjev. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Lista prijavljenih razpravljal- 
cev je izčrpana. Pismeno razpravo je oddal delegat 8. okoliša iz Žalca iz opra- 
vičenih razlogov. Tukaj sta še razpravi iz Nove Gorice. Pričakujem razpravo 
iz Slovenskih Konjic. Zeli še kdo besedo? Prosim, besedo ima tovariš Miro- 
slav Rupnik, delegat iz Logatca, 34. okoliš. 

Miroslav Rupnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov iz našega okoliša predlaga k osnutku zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o gozdovih naslednje pripombe: 

K 2. členu: Menimo, da se zemljišče, ki v katastru ni zapisano kot gozd, je 
pa poraslo z gozdnim drevjem, lahko šteje kot gozd samo, če ni zajeto v kme- 
tijskem zemljiškem prostorskem planu kot kmetijsko zemljišče. 

Besedilo k prvemu odstavku 2. člena naj se spremeni tako, da se glasi: 
»Za gozd se štejejo po tem zakonu zemljišča, ki so z občinskim prostorskim 
planom oziroma urbanističnim programom občine določena za gozd po zakonu 
o kmetijskih zemljiščih ter tudi zemljišča, ki so porasla z gozdnim drevjem v 
obliki sestoja in so z dolgoročnimi prostorskimi plani sicer namenjena za zi- 
davo, dokler se na njih ne začne graditi.« 

K 40. členu: Menimo, da mejo dovoljenega območja pozidave v bližini goz- 
da lahko ugotovi občinski organ, ki je za to zadolžen. Bolj racionalno je po- 
zidati parcelo, kjer je slab gozd, kot pa dobro kmetijsko zemljišče. 

Besedilo drugega odstavka 40. člena naj se spremeni tako, da se glasi: »V 
bližini prednostnih območij, gospodarskih in varovalnih gozdov se ne smejo 
brez dovoljenja občinskega upavnega organa, pristojnega za gozdarstvo, in 
brez soglasja gozdnogospodarske organizacije, ki gospodari z gozdovi oziroma 
brez dovoljenja lastnika gozda graditi poslopja, postavljati apnenice, opekarne, 
odpirati kamnolome, peskokope in druge podobne objekte. Kot bližina se šte- 
je pas v širini 50 metrov.« Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
(Da.) Besedo ima tovariš Franc Cafnik, delegat Zbora združenega dela za pod- 
ročje gospodarstva, 16. okoliš, Maribor. 

Franc Cafnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Menimo, da je prav, da se v zakonu o gozdovih ohranja dosedanji sistem enot- 
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nega gospodarjenja v gozdnogospodarskih območjih, ki so temeljne, zaokro- 
žene gospodarske enote, ne glede na meje občin. 

2e doslej se je to gospodarjenje učinkovito izvajalo, saj je bilo mogoče s 
tako organizacijo, ob pomoči samoupravnih interesnih skupnosti kot širšega 
zastopnika družbe, gospodariti v smislu zakona. S sedanjim sistemom je za- 
gotovljena skrb nad vsemi gozdovi in alimentacija z lesno surovino naše pre- 
delovalne industrije na podlagi samoupravnega povezovanja v gozdarstvu. 

Še nekaj besed o skupnostih. Glede na razpravo k 3. točki, predvsem pa 
glede na razpravo delegata z Cerknice, ki pravi, da gozdnogospodarske orga- 
nizacije ne bi opravljale nekaterih strokovnih poslov s področja skupnosti za 
gozdarstvo, bi rekel samo to, da je prav, da imamo skupnosti, vendar v ra- 
zumljivem obsegu. Iz teh skupnosti, kolikor imamo do sedaj izkušenj, vsak 
dan nastajajo nove, nastajajo mnogi kolektivi, ki pa morajo biti financirani. 
Ce bo šlo tako naprej, bomo imeli same skupnosti, sredstva za financiranje 
teh kolektivov pa bodo odtekala iz gospodarstva. Zato ne iščimo izhoda iz 
težav z ustanavljanjem samoupravnih interesnih skupnosti, ampak poslujmo 
gospodarno! 

Se nekaj predlogov k besedilu zakona. Omejil se bom samo na tiste člene, 
za katere še ni bilo predlogov za spremembe. 

K 9. členu predlagamo, da naj se v 4. odstavku prva vrsta glasi: »Ne- 
glede na določbo prvega odstavka tega člena, lahko gospodarijo«. Sedaj je na- 
vedeno, da gospodarijo s temi gozdovi tudi gospodarske organizacije, ki so 
gospodarile do 1965. leta. Ni možnosti prenosa gospodarjenja na sedanjo gozd- 
nogospodarsko organizacijo. S tem dopolnilom pa je dana možnost prenosa 
gospodarjenja s temi gozdovi na gozdnogospodarske organizacije. 

V 38. členu naj se beseda »predstojnik« nadomesti z besedami: »republiški 
upravni organ«. 

K 46. členu: Smiselno naj bi se ta člen glasil tako, da se na žagi ne more 
žagati noben drug les, kot tisti, ki je označen. Način označevanja pa naj se 
prouči. 

K 56. členu naj se doda alinea z naslednjim besedilom: »Gozdnogospo- 
darske organizacije lahko za prekomerno uporabo ali povzročene škode na 
gozdnih cestah zahtevajo od takih uporabnikov odškodnino.« 

V 69. členu, 1. točka, naj se v prvi vrsti beseda: »lahko« izpusti. Menimo, 
da je to nujno, sicer bi bile sankcije za kršilce preblage. 

V 3. točki 69. člena, naj bi se pri sankcijah iz istih razlogov črtala beseda: 
»lahko-«. 

Poleg navedenih konkretnih predlogov za spremembe oziroma dopolnitve 
zakona, ki so navedene k posameznim členom, dajemo še naslednje mnenje. 

V zakonu niso dobro razčlenjene oziroma razdeljene naloge in pravice med 
samoupravnimi interesnimi skupnostmi in gozdnogospodarskimi organizaci- 
jami. Ce izhajamo iz določil 19. člena, vidimo, da je območnim skupnostim dana 
med ostalim tudi ingerenca nad politiko in cilji razvoja gospodarjenja z goz- 
dovi. To je nesprejemljivo, saj se upravičeno sprašujemo, kaj je potem na- 
loga družbenopolitičnih skupnosti in ne nazadnje območnih gospodarskih orga- 
nizacij, ki ostanejo brez ingerence nad poslovno politiko v lastni sredini. 

Ta misel, ki je zajeta v vseh členih od 4. člena naprej, ima smiselno velike 
posledice. Zato smo mnenja, da bi morale biti naloge območnih skupnosti pred- 
vsem v ohranjanju in krepitvi splošno koristnih funkcij, usklajevanju intere- 
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sov med gozdarstvom in porabniki lesa in sikrbi za razširjeno gozdnobiološko 
reprodukcijo. To pomeni, da so vse dejavnosti posebnega družbenega pomena, 
ki so naštete v 4. členu, osnovne dejavnosti območno gozdnogospodarskih 
organizacij, pri katerih gre v bistvu za zagotavljanje gozdnobiološke repro- 
dukcije. 

Kot vir financiranja je za te naloge predviden dohodek. Vprašujemo, ka- 
tera panoga dejavnosti uporablja za zagotavljanje svoje enostavne reproduk- 
cije izključno dohodek? 

Zato predlagamo, da se prispevek za biološka vlaganja, ki po svoji funkciji 
ne more biti sestavni del dohodka, obravnava kot amortizacija, kar pomeni, da 
v strukturi bilance spada med materialne stroške. Pri tako zastavljenih rešit- 
vah bi gozdarstvo, kot panoga dejavnosti, postalo bolj primerljivo z ostalimi de- 
javnostmi in nasploh bi se sistem prikazovanja ustvarjenega dohodka poeno- 
stavil. Lahko celo trdimo, da bi taka rešitev ugodno vplivala na finančni re- 
zultat posameznih temeljnih organizacij v gozdarstvu, saj bi realno prikazani 
dohodek imel za posledico tudi ugodnejša delitvena razmerja v čistem dohodku. 
Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo razpravljati? (Da.) Besedo 
ima tovariš Franc Bizjak, delegat Zbora združenega dela za področje gospo- 
darstva, 7. okoliš, Nova Gorica. 

Franc Bizjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov Zbora združenega dela, 7. okoliš, in Zbora združenega dela, 
5. okoliš, ter skupina delegatov Zbora občin občine Nova Gorica so obravnavali 
na seji dne 18. novembra 1980 osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o gozdovih in dajejo naslednje pripombe. 

K 2. členu: Za gozd naj se po tem zakonu ne šteje zemljišče, ki z gozdom 
ni več poraščeno, kljub temu, da je vpisano v zemljiški kataster kot gozd. Tako 
rešitev narekuje vse bolj intenzivno zaraščanje kmetijskih površin z gozdnim 
drevjem, kar vse ima za posledico krčenje obdelovalnih površin oziroma kme- 
tijskih zemljišč. 

V zakonu naj se opredeli, da se gozdna zemljišča določajo s prostorskim 
planom. 

V 32. členu niso natančno določeni pogoji za pridobitev statusa kooperanta- 
lastnika gozdov. 

46. člen zakona o gozdovih ni usklajen z obrtnim zakonom, ki določa, da 
se ne sme opravljati dejavnost žaganja lesa za potrebe občanov kot obrtna 
dejavnost. Zato predlagamo, da se 46. člen oziroma zakon o obrti uskladi z za- 
konom o gozdovih. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Predloženi sta še dve pis- 
meni razpravi, in sicer iz Slovenskih Konjic in iz Novega mesita. Zeli še kdo 
razpravljati? (Ne.) 

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

1. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih se 
sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
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Pri pripravi predloga zakona naj bodo upoštevana načelna stališča, mne- 
nja in predlogi, vsebovani v predlogu sklepa št. 025-36/80, z dne 17. 11. 1980, 
ki je sestavni del tega sklepa. 

Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pro- 
uči in upošteva tudi predloge, mnenja in pripombe delovnih teles Skupščine in 
zbora ter predloge, pripombe in stališča, dane v razpravi na seji zbora. 

Zeli kdo o tako oblikovanem predlogu sklepa razpravljati, kaj spremeniti 
ali dopolniti? (Ne.) 

Dovolite mi še tole ugotovitev. Nekateri razpravljalci so polemizirali z 
zakonom kot celoto, glede na to, da ste imeli pred seboj prečiščeno besedilo. 
Predmet naše razprave pa so samo spremembe in dopolnitve zakona o gozdovih. 
Zato bo treba v naslednji fazi upoštevati samo tisti del razprave, ki se na to 
nanaša. 

Prehajamo torej na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim 
glasuje! (138 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdr- 
žal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih dejavnostih po- 
sebnega družbenega pomena, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. 

Kot gradivo k predlogu za izdajo zakona ste prejeli poročilo Republiškega 
komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora o stanju na področju komu- 
nalnega gospodarstva v SR Sloveniji. Želi predstavnik Izvršnega sveta be- 
sedo? (Da.) Besedo ima tovariš Maver Jerkič, namestnik predsednice Republi- 
škega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora. Prosim. 

Maver Jerkič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Glede na to, da je bil že podan širši uvod h gradivu o uveljavljanju družbeno- 
ekonomskih odnosov samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvod- 
nje, bom v tem kratkem uvodu opozoril le na nekatere specifičnosti, ki so zna- 
čilne za komunalno gospodarstvo. 

Spremembe in dopolnitve zakona o komunalnih dejavnostih posebnega 
družbenega pomena narekujejo razvoj samoupravnih družbenoekonomskih od- 
nosov, sprejem sistemskih zakonov, zlasti na področju družbenega planiranja, 
združevanje dela in sredstev ter svobodno menjavo dela, kakor tudi vprašanja, 
ki so se pojavila v praksi ob izvajanju zakona o komunalnih dejavnostih po- 
sebnega družbenega pomena. 

S predloženim predlogom za izdajo zakona se ne spreminjajo temeljna na- 
čela veljavnega zakona, pa tudi ne pooblastila, ki jih ima na tem področju 
občinska skupščina, pač pa naj bi se z novimi rešitvami bolj učinkovito in 
celovito uveljavili samoupravni družbenoekonomski odnosi na področju ko- 
munalnega gospodarstva. 

S tem namenom so ponujene naslednje nove rešitve. 
1. Iz nomenklature komunalnih dejavnosti posebnega družbenega pomena 

naj se izločijo tiste dejavnosti, ki sodijo v prometno in energetsko dejavnost, 
kakor tudi tiste, ki sodijo v obrtno dejavnost. Ker so nekateri problemi še 
odprti, kot na primer kam katera dejavnost spada, so v predlogu ponujene 
tudi nekatere variantne rešitve. 



190 Zbor združenega dela 

Hkrati se nomenklatura komunalnih dejavnosti opredeljuje širše, tako da 
je nedvomno razvidno, za kakšno dejavnost oziroma dela gre pri komunalnih 
dejavnostih posebnega družbenega pomena. 

2. Planiranje na področju komunalnega gospodarstva se uskladi s siste- 
mom družbenega planiranja, ki ga določata zvezni in republiški zakon. Pri 
tem se opredelijo le posebnosti, ki veljajo na komunalnem področju. 

3. Sredstva, potrebna za izvajanje komunalnih dejavnosti posebnega druž- 
benega pomena, se v načelu zagotavljajo ločeno za enostavno in razširjeno 
reprodukcijo. Sredstva za enostavno reprodukcijo pri individualni komunalni 
rabi, naj bi se zagotavljala s ceno storitev in proizvodov, pri kolektivni ko- 
munalni rabi pa s povračili za storitve. 

Sredstva za razširjeno reprodukcijo komunalnih objektov in naprav naj 
bi se z novo ureditvijo zagotavljala z združevanjem sredstev, nadomestili in 
prispevki, pri čemer se odpravlja dosedanja mnogotirnost virov iz teh sredstev. 

4. Sedanja organiziranost komunalnih interesnih skupnosti naj bi se po 
novi zakonski ureditvi poenotila. Hkrati je v predloženem predlogu ponujena 
variantna rešitev, da se obdrži še naprej sedanja zakonska rešitev, kar je 
predmet razprave o predlogu za izdajo zakona. 

Glede opravljanja komunalnih dejavnosti posebnega družbenega pomena 
naj bi po novi ureditvi veljalo, da le-te ne morejo več opravljati komunalnih 
dejavnosti kot stransko dejavnost. Komunalne organizacije združenega dela naj 
bi te dejavnosti opravljale le kot glavno dejavnost, brez možnosti, da bi jih op- 
ravljale kot stranske dejavnosti. 

Poleg teh ponujenih rešitev vsebuje predloženi predlog za izdajo zakona 
še nekatere druge rešitve, tako glede oblikovanja delovnih skupnosti in po- 
sebnih sodišč združenega dela na področju komunalnega gospodarstva. 

Na nekatera odprta vprašanja, ki so zajeta s predlogom za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih dejavnostih posebnega 
družbenega pomena je opozorila že dosedanja razprava, ki je potekala v okviru 
Splošnega združenja komunalnega in stanovanjskega gospodarstva, kakor tudi 
Zveze komunalnih skupnosti Slovenije na posebnih regionalnih posvetih, ki 
so bili pred kratkim opravljeni v zvezi s spremembami in dopolnitvami tega 
zakona in drugih zakonov, ki jih imamo danes na dnevnem redu. 

Pripombe in usmeritve iz teh razprav ter poročil odborov Skupščine SR 
Slovenije bo predlagatelj proučil in upošteval pri pripravi osnutka zakona. 
Ravno tako bo upošteval tudi pripombe in usmeritve, dane na današnjem 
zasedanju zbora, kakor seveda tudi tiste usmeritve, ki so v posebnem sklepu 
opredeljene za nadaljnje dograjevanje zakonodaje s komunalnega področja. 
Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli predstavnik skupine besedo? (Ne 
želi.) Vprašujem tudi poročevalce delovnih teles? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Predlagam, da damo najprej besedo predsedniku Re- 
publiškega odbora sindikata delavcev komunalnega in stanovanjskega gospo- 
darstva Slovenije, tovarišu Vladu Haasu. Prosim! 

Vlado Haas: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Pred 
dobrim letom ste v Skupščini po temeljiti javni obravnavi sprejemali stališča, 
sklepe in priporočila za nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji. V teh stališčih je bila 
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posebej podčrtana problematika komunalnega in stavbno zemljiškega gospo- 
darstva, seveda z vidika potreb stanovanjskega gospodarstva. Prav zaradi tega 
bom delno citiral 8. točko teh stališč, da bi osvežil spomin na izpostavljeno 
problematiko. Citiram: »Nadaljnji razvoj družbenoekonomskih odnosov na pod- 
ročju stanovanjskega gospodarstva je pogojen tudi z razvojem samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov na področju komunalnega gospodarstva ter 
upravljanja in razpolaganja s stavbnimi zemljišči. Prepočasno uvajanje samo- 
upravnih odnosov glede rabe prostora in prepočasno uveljavljanje interesnih 
skupnosti s področja komunalnega in zemljiškega gospodarstva, ne omogo- 
čata potrebnih pogojev za razvoj stanovanjskega gospodarstva. Tudi zakono- 
daja, ki ureja vprašanja urbanistične, komunalne in zemljiške politike, še ni 
v celoti usklajena z ustavo, z zakonom o združenem delu in z zakonom o si- 
stemu družbenega planiranja. Skupščine občin prepočasi in v premajhnem ob- 
segu izpolnjujejo podružbljanje stavbnih zemljišč, predvsem zaradi neizdelane 
urbanistične dokumentacije, pa tudi zaradi pomanjkanja denarnih in kredit- 
nih sredstev. V občini tudi nimajo ne kratkoročnih, ne dolgoročnih programov 
pridobivanja stavbnih zemljišč v družbeno last, kar bi omogočilo pravočasno 
komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za potrebno stanovanjsko in drugo 
graditev. 

Sistem združevanja in zagotavljanja sredstev za enostavno in razširjeno 
reprodukcijo na področju komunalnega gospodarstva smo z zakonodajo vzpo- 
stavili, vendar je uresničevanje tega sistema odvisno od doslednega izvajanja 
zakonodaje in samoupravnega organiziranja in delovanja komunalnih skup- 
nosti in organizacij združenega dela s področja komunalnih dejavnosti. Na tem 
področju je treba okrepiti vlogo krajevne skupnosti tako, da bo lahko odlo- 
čilno vplivala na rabo prostora, urbanistično načrtovanje ter komunalno ure- 
janje ter opremljanje območja krajevnih skupnosti in občine. 

S prehodom na dolgoročno planiranje stanovanjskega gospodarstva je treba 
tudi v temeljih planov na področju komunalnega gospodarstva sprejeti dejstvo, 
da je izgradnja komunalne infrastrukture neločljiv in pomemben dejavnik ce- 
lovitega urbanega prostora in eden glavnih vzvodov za racionalnejšo, druž- 
beno usmerjeno urbanizacijo in stanovanjsko gradnjo. Komunalno gospodar- 
stvo se mora zato integralno povezati z vsemi interesnimi področji, da bodo 
tako ustvarjeni pogoji za izgradnjo popolnih stanovanjskih naselij. To pomeni, 
da delovni ljudje in občani tudi na tem področju uveljavljajo svoje samouprav- 
ne pravice, potrebe in interese in da pri tem sodelujejo tudi z lastnimi sredstvi. 

S preobrazbo družbenoekonomskih odnosov na področju stanovanjskega go- 
spodarstva je potrebno zagotoviti preobrazbo teh odnosov tudi na komunal- 
nem področju in drugih področjih in s tem omogočiti skladen razvoj vseh de- 
javnosti. V povezavi s tem bo potrebno dograditi samoupravni sistem komu- 
nalnega in zemljiškega gospodarstva, sistem financiranja, pridobivanja in ko- 
munalnega opremljanja stavbnih zemljišč in zagotoviti pripravo teh zemljišč 
za stanovanjsko gradnjo.-« 

Zavedajoč se navedene problematike komunalnega gospodarstva, se je Re- 
publiški odbor delavcev komunalnega in stanovanjskega gospodarstva aktivno 
vključil že v fazo priprav in analize o razvojnih možnostih komunalnega go- 
spodarstva. Gradivo, z delovnim naslovom »Uresničevanje samoupravnih druž- 
benoekonomskih odnosov v komunalnem gospodarstvu v SR Sloveniji«, ki ga 
je pripravila Zveza komunalnih skupnosti Slovenije že v letu 1979, smo v so- 
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delovanju s Splošnim združenjem komunalnega in stanovanjskega gospodar- 
stva SR Slovenije temeljito obravnavali na vrsti regijskih posvetov. Na teh 
posvetih so predstavniki sindikata samoupravnih in poslovodnih organov ko- 
munalnih organizacij združenega dela ter predstavniki občinskih samouprav- 
nih interesnih skupnosti komunale in izvršni sveti občinskih skupščin posta- 
vili enotne zahteve po celovitem in sistemskem reševanju teh vprašanj, ki se 
pojavljajo tako znotraj komunalnega gospodarstva, kakor tudi v odnosih z 
drugimi področji. 

Vso obravnavano problematiko je Republiški odbor sindikata delavcev ko- 
munalnega in stanovanjskega gospodarstva oblikoval kot ugotovitve in sta- 
lišča o nadaljnjem razvoju samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v ko- 
munalnem gospodarstvu SR Slovenije. Zavedajoč se dejstva, da komunalno go- 
spodarstvo vse bolj zaostaja za ostalimi dejavnostmi na eni strani in rastočimi 
zahtevami po višjem komunalnem standardu na drugi strani, smo morali iz- 
postaviti zahtevo po širši družbeni akciji ter izdelavi in sprejemu novega, enot- 
nega komunalnega zakona v SR Sloveniji. 

V zvezi z gradivom, ki je predloženo delegatom na današnjem zboru, smo 
vnovič organizirali regijske posvete v sodelovanju z Zvezo komunalnih skup- 
nosti Slovenije, z Republiškim komitejem za varstvo okolja in urejanje pro- 
stora in s Splošnim združenjem komunalnega in stanovanjskega gospodarstva, 
na katerih se je pokazalo, da predlagane spremembe in dopolnitve zakona o 
komunalni dejavnosti in dopolnitve zakona o upravljanju in razpolaganju s 
stavbnimi zemljišči ne zagotavljajo dobrih učinkov v nadaljnjem razvoju ko- 
munalnega in stavbno zemljiškega gospodarstva. Na teh posvetih so bila po- 
sebej poudarjena tri ključna vprašanja, ki morajo biti opredeljena v zakonu 
bolj določno, saj odločilno vplivajo na nadaljnji razvoj družbenoekonomskih 
odnosov v komunalnem gospodarstvu. Naj jih naštejem in opredelim. 

1. Zakon mora jasno in nedvoumno postaviti definicijo komunalne oskrbe 
oziroma opredeliti vse ustrezne komunalne pojme, kajti komunalna oskrba je 
tista oskrba občanov in delavcev prek oskrbovalnih sistemov, ki je nujno po- 
trebna za življenje in delo v urbanem prostoru. Ne smemo pozabiti, da delo- 
vanje tržnih zakonitosti ni podlaga za usklajevanje dela in potreb ter za vred- 
notenje delovnih uspehov. Vemo tudi, da se zemljišče prekvalificira v urbano 
zemljišče takrat, ko je z veljavnimi aikti pridobljeno za določen namen ter 
komunalno opremljeno. V procesu prekvalifikacije velja temeljni napor in bi- 
stven strošek komunalnemu opremljanju, ki predstavlja integralno dejavnost 
temeljnih področij komunalne oskrbe. Prav zato je treba gospodarjenje s stavb- 
nimi zemljišči opredeliti kot komunalno dejavnost posebnega družbenega po- 
mena. Seveda je treba ob tem upoštevati dejstvo, da je politika gospodarjenja 
s stavbnimi zemljišči ključnega pomena za nadaljnji razvoj urbanih naselij ter 
zaradi tega v pristojnosti družbenopolitičnih skupnosti, ne pa katerekoli in- 
teresne skupnosti. 

2. Celovita definicija komunalnih dejavnosti mora dobiti ustrezen odraz 
v izpolnjeni nomenklaturi komunalnih dejavnosti posebnega družbenega po- 
mena. Celovita komunalna oskrba v urbanem prostoru zahteva v osnovi ure- 
ditev nomenklature v celoti, ne pa s posameznimi zakoni delno izvzemati ali 
dodajati posamezne dejavnosti, ne upoštevaje celoto. Predlagana nomenkla- 
tura bo v praksi nujno povzročila vrsto zapletov in problemov od samouprav- 
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nega organiziranja združenega dela, do problemov izpolnjevanja planskih 
funkcij. 

3. Prav tako mora urejen sistem financiranja zagotavljati uresničitev vseh 
nalog, tako pri enostavni reprodukciji kakor tudi pri sistemu razširjene repro- 
dukcije. 

Viri financiranja morajo biti jasno opredeljeni. Primerna rešitev bi bil 
podoben pristop k tem problemom, kot je predviden v stanovanjskem gospo- 
darstvu. 

Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Naš skromen prispevek 
je le delček v široki družbenopolitični aktivnosti, v kateri so sodelovali poleg 
organov Republiškega odbora sindikatov komunalnega in stanovanjskega go- 
spodarstva in pristojnega sveta pri Zvezi sindikatov Slovenije še predstav- 
niki sindikata samoupravnih in poslovodnih organov komunalnih organizacij 
združenega dela, predstavniki občinskih samoupravnih interesnih skupnosti 
komunale in izvršni sveti občinskih Skupščin, o problemih nadaljnjega raz- 
voja samoupravnih družbenoekonomskih odnosov komunalnega gospodarstva. 

Menim, da bo v nadaljnjih fazah sprejemanja komunalne zakonodaje mo- 
goče doreči in rešiti še vrsto odprtih vprašanj, ki zadevajo organiziranost ko- 
munalnih organizacij združenega dela, predmeta dejavnosti, normativov in 
standardov komunalnega gospodarstva, cenovnih odnosov, samoupravljanja, 
vpliva uporabnikov in drugo. Vendar se moramo že v tej fazi pravilno opre- 
deliti, ne le do predlaganih temeljnih rešitev za novo zakonsko ureditev ko- 
munalnega gospodarstva, ampak do celotnega organiziranja infrastrukturnega 
gospodarstva, ki ga je nujno treba postaviti na skupni imenovalec, da se ustva- 
rijo enotni, enakovredni in realni pogoji za družbeno organiziranje, planiranje 
in tehnično operativno izvajanje, saj bo le na tak način mogoče to področje 
celovito in racionalno razvijati z raznolikimi predpisi in dogovori in enotno 
obvladovati. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Lado 
Skerjanec, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 31. okoliš, 
Domžale. Prosim! 

Lado Skerjanec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov gospodarskega področja je na seji 21. 11. oblikovala 
pripombe k predlogu za izdajo obravnavanega zakona, tki so bile sprejete na 
osnovi široke javne razprave v združenem delu, samoupravnih organizacijah in 
Skupščini občine Domžale ter tudi na podlagi sprejetih stališč Izvršnega sveta 
in zborov Skupščine občine Domžale. 

Pri oblikovanju zakona je potrebno izhajati iz pozitivnih izkušenj pri delu 
komunalnih organizacij in samoupravnih komunalnih interesnih skupnosti ter 
pri tem upoštevati določene specifičnosti, ki nastajajo v manjših občinah, saj 
gre povsod v glavnem za manjše sisteme na področju komunalnih dejavnosti, 
ki so omejene z občinskimi mejami, razen Ljubljane, Maribora, Celja in še 
nekaj izjem, med njimi tudi v določeni meri Domžale, Kamnik, s kolektorsko 
centralno čistilno napravo, torej povezavo Kamnik—Domžale. Predlagatelj 
namreč po našem mnenju izhaja izključno iz velikih sistemov. 

Nadalje, nesprejemljiva je sprememba v nomenklaturi komunalnih dejav- 
nosti, ki izvzema iz tega področja urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest 
v naseljih, ter ga uvršča v cestno gospodarstvo. 
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Glede zadev skupnega odločanja je potrebno natančneje opredeliti, kdaj 
lahko krajevna skupnost nastopa kot investitor oziroma vzdrževalec komunal- 
nih objektov ter opredeliti osnovne pogoje prenosa osnovnih sredstev iz uprav- 
ljanja krajevnih skupnosti v komunalne organizacije združenega dela. Zakon- 
sko je potrebno preprečiti večtirno obravnavo na relaciji krajevne skupnosti— 
komunalna organizacija, dvodomni delavski svet komunalne organizacije zdru- 
ženega dela, samoupravna komunalna interesna skupnost in občina. 

2e pri sestavi zakona naj se upošteva domicilni princip združevanja sred- 
stev za vzdrževanje objektov kolektivne rabe ter za vir, ki bi nadomestil do- 
sedanji, do 20% prerazporejeni stanovanjski prispevek za opremljanje stano- 
vanjskih sosesk, saj gre za financiranje potreb tistih ljudi, ki živijo v občini 
Domžale, ne glede na to, da delajo v drugih občinah. V nasprotnem primeru 
bo lahko prišlo zaradi objektivne nuje do zapiranja občinskih meja kljub do- 
brim predpogojem za stanovanjsko gradnjo v naši občini ter možnosti za re- 
ševanje problemov tudi občanov ostalih občin, predvsem iz Ljubljane. Po do- 
sedanjem načinu financiranja gre za izpad več kot 10 milijonov dinarjev letno 
ali za tretjino sredstev, ki jih na ta način zberemo. 

Predlagamo, da se ljubljanske samoupravne komunalne interesne skup- 
nosti dogovarjajo z domžalsko samoupravno komunalno interesno skupnostjo 
za odstopanje deleža zbranih sredstev, saj se občani, ki delajo v Ljubljani, tudi 
delno poslužujejo komunalnih naprav v Ljubljani, vendar v neprimerno manjši 
meri kot v domicilni občini. 

V skrajnem primeru, če ne bo moč doseči domicilnega principa, mora 
zakon jasno opredeliti načine oziroma osnovne pogoje za razreševanje teh 
vprašanj med prizadetimi občinami. 

V zakon je potrebno vgraditi načelo, da komunalno gospodarstvo ne pla- 
čuje neikaterih obveznosti do drugih infrastrukturnih dejavnosti, to je do ener- 
getike. Dosedanje dajatve naj se raje preusmerijo na solidarnostne naložbe v 
komunalne naprave, predvsem v vodovod na nivoju SR Slovenije. Združena 
sredstva iz čistega dohodka naj se tako kot pri stanovanjski izgradnji izločijo 
že med letom in ne šele po zaključnem računu, kot je to opredeljeno v gradivu. 

Sistem financiranja je potrebno podrobno obdelati, tako kot je bil obdelan 
za stanovanjsko gospodarstvo. 

Prispevki ob ceni za razširjeno reprodukcijo komunalnih objektov in na- 
prav naj se v določenem prehodnem obdobju zadržijo vsaj za razširjeno repro- 
dukcijo. Ni jasno, s kom in kdo se samoupravno sporazumeva za razširjeno 
reprodukcijo, ali samo z združenim delom ali tudi z občani, porabniki dobrin, 
s porabniki prek krajevnih skupnosti, zbori občanov, v obliki referenduma? 
Če samo z združenim delom, potem je izpad dohodka evidenten, če se ne uve- 
ljavi domicilni princip. 

V manjših krajih bo nemogoče uresničiti predlog, da bi se komunalna de- 
javnost lahko opravljala le kot glavna, saj bi bile komunalne organizacije, ki 
opravljajo osnovne komunalne dejavnosti, prisiljene to zagotoviti za vsako 
tako dejavnost, ne glede na obseg dela oziroma bi bile prisiljene ustanavljati 
temeljne organizacije. Smotrna ureditev je edino enovita delovna organizacija 
ali pa razbitje delovne organizacije na temeljne organizacije združenega dela 
komunalnih dejavnosti in temeljno organizacijo združenega dela za gradnjo. 
Na tem področju imata občini Domžale in Kamnik obe samoupravne interesne 
komunalne skupnosti in oba komunalna podjetja lepe izkušnje ter konkretne 
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izračune, saj gre za dogovarjanje o ustanovitvi temeljne organizacije združe- 
nega dela —- centralne čistilne naprave Domžale—Kamnik v okviru komunal- 
nega podjetja Domžale, kjer je prišlo do nemogočih zapletov in vprašljivosti 
ekonomičnosti take oblike. Nikakor pa ne bi smele opravljati komunalne dejav- 
nosti tiste delovne organizacije, pri katerih komunalna dejavnost ni glavna 
dejavnost. 

Pri organiziranosti delovnih skupnosti samoupravnih komunalnih interes- 
nih skupnosti bi morali upoštevati trenutno organiziranost, kot posledico do- 
ločene politike v posamezni občini in realne možnosti za organiziranje de- 
lovne skupnosti komunalne interesne skupnosti za opravljanje nalog za funk- 
cioniranje delegatskega sistema. 

Zastavlja se vprašanje, ali je povsod možno v kratkem času prenesti na- 
loge in opravila na posebne komunalne delovne organizacije ali druge organi- 
zacije združenega dela, kakor tudi organe družbenopolitičnih skupnosti, izha- 
jajoč iz realnih možnosti posamezne občine, z vsemi posledicami, ki jih bo tak 
prenos povzročil. Izhajati je potrebno iz dejanskega stanja organiziranosti teh 
organizacij, ki bi opravljale te naloge, in upoštevati posebnosti celotnega sta- 
novanjsko-komunalnega in stavbno-zemljiškega področja. 

Zakon bi moral opredeliti tudi pojem stranske dejavnosti glede na poseb- 
nosti, ki nastopajo na komunalnem področju. 

Opredeliti je potrebno, kako je na primer s kamnolomi in gramoznicami, 
s katerimi upravljajo in delajo komunalna podjetja. Hvala lepa. 

Predsednik .Emil Tomažič: Hvala lepa. Prijavljenih razpravljalcev 
ni več. Zeli še kdo razpravljati? (Da.) Prosim, besedo ima tovariš Feliks Špro- 
gar, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 18. okoliš, Slo- 
venska Bistrica. 

Feliks Sprogar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Na 40. seji skupine delegatov Skupščine občine Slovenska Bistrica za Zbor 
občin in Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije, z dne 19. 11. 1980, se 
je na predlog občinskega sekretariata za urbanizem, gradbeništvo in komu- 
nalo sprejelo mnenje k predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena. 

Ze v temeljnih rešitvah za novo zakonsko opredelitev bi bilo nujno jasno 
opredeliti razmerje med samoupravnimi organi, samoupravnimi komunalnimi 
interesnimi skupnostmi in enotami za upravljanje in razpolaganje s stavbnimi 
zemljišči, predvsem glede virov financiranja ter priprav za usklajevanje in 
sprejemanje planov, v kolikor takšna enota posluje v okviru skupnosti. 

V tem ali v zakonu o odpadkih je potrebno določiti pravice in obveznosti 
organizacij za zbiranje in reciklažo, in sicer enotno za celoten slovenski pro- 
stor. Jasno je, da nam z dosedanjo organizacijo ni uspelo tega vključiti kot 
pomemben vir surovin, kar pa ima v sedanjem trenutku še toliko večji pomen. 

Določijo naj se potrebna finančna sredstva za delovanje posebnega sodišča 
združenega dela za reševanje sporov s komunalnega področja. Verjetno je spre- 
jemljivejša varianta, da se sodišče združenega dela ustanovi skupno tudi za 
področje materialne proizvodnje. 

Predlagane rešitve ne definirajo natančneje komunalno dejavnost, kar je 
osnova za določanje nomenklature in iz tega izhajajoče oblike financiranja. 
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Težiti bi bilo potrebno, da se zakonodaja s področja komunale obdela v 
enotnem zakonu o komunalnem gospodarstvu, saj to področje urejajo številni 
predpisi — prek 30. 

Smo v fazi priprav srednjeročnih planov. Sedanji predlogi pa so še vedno 
nedorečeni glede zagotavljanja virov financiranja. Iz tega izhaja velika ne- 
usklajenost. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala. Besedo ima Miroslav Rupnik, de- 
legat Zbora združenega dela za gospodarsko področje^ 34. okoliš, Vrhnika. 

Miroslav Rupnik: Na seji skupine delegatov smo obravnavali spre- 
membe in dopolnitve zakona o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega 
pomena, sprejeli pa smo tudi nekaj pripomb, predlogov in mnenj. 

Oba predloga za izdajo zakona z različno natančnostjo nakazujeta name- 
ravane spremembe in dopolnitve na obeh področjih. Tako je mogoče ugotoviti 
le bistvene dopolnitve in spremembe, ter njihovo vsebino s tem, da je potrebno 
dopustiti možnost, da bo osnutek natančeje opredelil posamezna vprašanja. 
Glede na to se v naših pripombah omejujemo na bistvene probleme, medtem ko 
bi v naslednjih zakonodajnih fazah opredelili stališča do posameznih členov. 

Menimo, da je potrebno podpreti že dosedaj izrečene zahteve, da naj bi 
zakon o komunalnih dejavnostih postal matični, to je osnovni, temeljni pred- 
pis za področje komunalne infrastrukture, ki bi moral opredeliti vsa vprašanja 
družbenoekonomskih odnosov, organiziranja, izvajanja, sistem financiranja in 
upravljanja komunalnih naprav ter vprašanja z mejnimi področji, kot so ener- 
getika, promet in zveze, vodno gospodarstvo, urejanje prostora, lastninske raz- 
mere in podobno. Brez takšnega pristopa bo ostalo področje komunalnega go- 
spodarstva še naprej brez sistemske ureditve oziroma s parcialnimi, med seboj 
neusklajenimi rešitvami v številnih predpisih. 

V zvezi s samoupravnim organiziranjem je potrebno podpreti obveznost 
ustanavljanja samoupravnih komunalnih interesnih skupnosti za območje ob- 
čine za celotno področje komunalnih dejavnosti, z jasnejšo opredelitvijo enot, 
ki se razlagajo kot organ komunalnih skupnosti s svojimi organi, zasnovanimi 
na zborih upravljalcev ter zborih uporabnikov. Takšna delitev dela razširjene 
reprodukcije v praksi pogosto ni mogoča, pogosto se dogaja, da vzporedno z 
urejanjem nezazidanih zemljišč urejamo tudi še zazidana, po drugi strani pa 
predstavlja problem dvodomnosti, saj so uporabniki in izvajalci za to področje 
isti kot v komunalnem gospodarstvu. Stanovalcev novih sosesk ni mogoče orga- 
nizirati kasneje, to je v času pozidave sosesk. Zato bi verjetno kazalo razmisliti 
o enoti za urejanje posameznih večjih sosesk v podobnem smislu, kot predvi- 
deva stanovanjska zakonodaja. To pa ne preprečuje lasten sistem financiranja 
in urejanja stavbnih zemljišč. 

V zvezi s samoupravnimi komunalnimi interesnimi skupnostmi bi bilo po- 
trebno natančneje opredeliti vlogo teh skupnosti, posebno še za področje pla- 
niranja, financiranja in izvajanja gradenj razširjene reprodukcije. 

Menimo, da ne bi bilo dobro popuščati praksi glede opredelitve mesta 
določanja programov za razširjeno reprodukcijo, virov sredstev za njeno iz- 
vedbo in organizacijo same gradnje niti to področje razmestiti na več mest 
odločanja. Menimo, da sodijo ta področja v samoupravno interesno skupnost, 
kar pomeni približevanje ureditvam na področjih gospodarske infrastrukture. 
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Ta rešitev pa. v ničemer ne zmanjšuje možnosti in obveznosti upravljalcev, da 
razvoj načrtujejo oziroma programirajo. 

Nedorečene in posplošene so opredelitve o financiranju enostavne in raz- 
širjene reprodukcije. Pri tem deli predlog zakona financiranje na dva dela, na 
financiranje enostavne reprodukcije in na financiranje razširjene reprodukcije. 
Financiranje enostavne reprodukcije obsega dva dela: ceno za komunalne na- 
prave individualne rabe in povračilo za komunalne naprave kolektivne rabe, s 
tem, da naj bi se dosedanja struktura cene zadržala, odpade pa dosedanji pri- 
spevek ob ceni za razširjeno reprodukcijo. Takšna opredelitev oziroma vloga 
cene in povračila je pomanjkljiva. 

Struktura cene in povračila morata biti določnejša od dosedanjih oprede- 
litev, 'ki so dopuščale različne razlage, predvsem pa obravnavo komunalnih 
stroškov kot socialnih. Povračilo za komunalne naprave kolektivne rabe je po- 
trebno uvesti v sistem, ne pa samo načelno govoriti o tem viru financiranja. 

Manjka opredelitev o vrsti oziroma številu povračil, oblikovanju povračil 
glede na komunalni standard, način vplačevanja in podobno. 

Menimo pa, da je nujno vztrajati na uvedbi povračil, ker bi brez teh sledil 
pritisk predvsem na dohodek organizacij združenega dela, kar pa oddaljuje 
potrošnjo od porabnika oziroma potrebe od vira financiranja. 

Poleg financiranja tega dela komunale z združevanjem .dela dohodka, či- 
stega dohodka ali proračunskih sredstev vnaša v to področje solidarnost ne 
samo med občani, ampak med različnimi družbenopolitičnimi skupnostmi in s 
tem oddaljuje ta del komunale od načela, da je porabnik obremenjen za svoj 
dejansko komunalni standard, kar smo že dosegli na področju komunalnih na- 
prav individualne rabe. 

V ceno naj bi bil vključen tudi del sredstev za razširjeno reprodukcijo. 
Kolikšen je ta del, pa bi lahko v zakonu vsaj načelno opredelili v okviru jas- 
nejše opredelitve vseh virov financiranja razširjene reprodukcije. Poleg cene 
predvideva združevanje sredstev lastna sredstva investitorjev in uporabnikov, 
samoprispevek, del cene oziroma povračila, druge vire in kredite. 

Preden poskušamo pojasniti naša stališča v zvezi s problemom virov fi- 
nanciranja razširjene reprodukcije, je potrebno ugotoviti, da so ta vlaganja 
potrebna, prvič, za pokrivanje potreb sedanjih porabnikov zaradi deficita ali 
zaradi naraščajočih potreb glede na porast potreb; drugič, za pokrivanje po- 
treb novih porabnikov ali zaradi razširitve zmogljivosti sedanjih porabnikov; 
tretjič, za pokrivanje potreb bodočih porabnikov, kar narekuje značaj vlaganj 
v komunalne naprave, kjer se le-te gradijo za daljšo dobo oziroma vnaprejšnjo 
gradnjo narekujejo tehnične ali ekonomske zahteve. 

K navedenemu je potrebno dodati, da v predlogu manjkajo tudi nekatere 
temeljne usmeritve v zvezi s financiranjem razširjene reprodukcije, kot je 
opredelitev o investitorju, da krije sredstva za vso potrebno komunalo, obvez- 
nost porabnikov, da prispevajo ustrezen del sredstev za izboljšanje komunal- 
nega standarda in tako dalje. 

Kljub temu menimo, da je iz že sprejetih opredelitev mogoče zaključiti, 
prvič, da mora vsaka nova gradnja zagotoviti potrebna sredstva za komunalne 
naprave primarnega in sekundarnega pomena; drugič, da morajo sedanji po- 
rabniki zagotoviti potrebna sredstva za vlaganje v izboljšanje komunalnega 
standarda; tretjič, da organizacije združenega dela lahko združujejo sredstva 
iz čistega dohodka za gradnjo komunalne infrastrukture, gradnjo komunalnih 
naprav za bodoči razvoj gospodarstva, družbenega standarda in stanovanjske 
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gradnje, kar pride v poštev pri gradnji komunalnih naprav magistralnega po- 
mena, torej vlaganj za daljšo dobo, s čimer se ustvarjajo možnosti uporabe pri- 
marnih in sekundarnih naprav. To pa ne pomeni, da sedanji porabniki in tudi 
vsi tisti, ki jih je mogoče načrtovati in vključiti v financiranje, ne bi prispevali 
ustreznega deleža; četrtič, za izboljšanje komunalnega standarda za območja, 
ki teh sredstev niso sposobna zagotoviti sama iz sredstev skupne porabe. Ta vir 
mora biti jasno opredeljen po namenu, ker lahko izkrivi druga načela ozi- 
roma načelo, da je komunalna skupnost in znotraj nje posamezne vrste komu- 
nale ekonomska celota, v okviru katere se zagotavlja solidarnost, vendar v 
mejah že zagotovljenega oziroma načrtovanega standarda. 

Združevanje sredstev organizacij združenega dela iz čistega dohodka po 
navedenih naslovih je torej vezano na sedanje oziroma načrtovane potrebe ter 
za ustvarjanje osnovnih razvojnih pogojev delovanja komunale, vendar deljene 
na ustvarjanje pogojev za delo in razvoj organizacij združenega dela in za za- 
gotavljanje oziroma izboljšanje in razvoj standarda svojih delavcev. Temu 
ustrezno mora biti združevanje deljeno po vlaganjih v območje delovanja in 
razvoja organizacij združenega dela ter v območja bivanja in načrtovanja sta- 
novanjske gradnje delavcev. Takšen pristop zahteva dogovor o kvantifikacijah 
posameznih virov za razširjeno reprodukcijo, da pridemo do usklajenih dogo- 
vorov o združevanju sredstev. Potrebo po vrednotenju posameznih naštetih 
virov je na podoben način mogoče dokazovati tudi za ostale alternativno na- 
štete vire. Rečemo lahko, da takšen pristop vnaša zmedo, prikrito odvajanje 
dela dohodka za namene, ki so obveznost direktnih porabnikov storitev in one- 
mogoča uskladitev virov in potreb ter podobno. 

Zakon naj bi dal tudi obvezno napotilo in okvire družbenega dogovora za 
dogovore v okviru republike, v katerem bi zakonske določbe ovrednotili in 
brez sklenitve dogovora tudi onemogočili združevanje sredstev iz dohodka ali 
čistega dohodka za gradnjo ali celo vzdrževanje komunalnih naprav. Ne na- 
zadnje, v zakonu bi morala biti določena možnost, da se predpiše plačilo pri- 
spevka za gradnjo komunalnih naprav primarnega in magistralnega pomena za 
že obstoječe porabnike, če se izboljšuje njihov standard. To je potrebno v pri- 
meru primarnih ali magistralnih naprav, ko so interesi posameznika slabše 
izraženi, družbena potreba pa jasna in sprejeta s plani; tukaj so mišljene či- 
stilne naprave in podobno. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Franc 
Bizjak, delegat Zbora združenega dela 7. in 5. okoliša, občine Nova Gorica. 

Franc Bizjak: Skupina delegatov za Zbor združenega dela gospo- 
darskega področja, kulturno-prosvetnega področja in skupina delegatov Zbora 
občin iz občine Nova Gorica sta na seji 18. 11. 1980 obravnavala zakon o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o komunalnih dejavnostih posebnega družbe- 
nega pomena. 

Po obrazložitvi se je v razpravi oblikovalo mnenje, da predlagani predlog 
ne rešuje zadovoljivo odnosov med krajevno skupnostjo ter posameznimi ko- 
munalnimi interesnimi skupnostmi in delovno organizacijo komunalnih dejav- 
nosti. Zato predlagamo, da zakon natančneje opredeli, katere dejavnosti ozi- 
roma do katerega obsega se bodo posamezne dejavnosti opravljale v krajevni 
skupnosti, katera dela v zvezi z investicijami, vzdrževanjem in druga vlaganja 
v komunalnih dejavnostih in do kakšne višine bo ta dela opravljala krajevna 
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skupnost sama in katera dela morajo opraviti komunalne organizacije. Hvala 
lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Drago 
Uzar, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 14. okoliš, 
Tržič. 

Drago Uzar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! De- 
legati Skupščine občine Tržič smo obravnavali predlog za/kona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega po- 
mena in sklenili predlagati, da se urejanje ulic, trgov in cest v naseljih ne črta 
iz nomenklature komunalnih dejavnosti posebnega družbenega pomena, ampak 
naj vzdrževanje ulic, trgov in cest v naseljih ostane komunalna dejavnost še 
vnaprej. V kolikor pa pojem urejanje ne vključuje tudi vzdrževanja, prosimo 
za natančnejšo obrazložitev pojma urejanje. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želi še kdo besedo? (Nihče.) 
Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo. V skladu z raz- 

pravo predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o komu- 

nalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena se sprejme. 
2. Osnutek predloga pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pri- 

pravi osnutka zakona naj upošteva načelna stališča, mnenja in predloge, vse- 
bovane v predlogu sklepa št. 025-36/80 z dne 17. 11. 1980, ki je sestavni del tega 
sklepa. Pri pripravi osnutka zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
prouči in upošteva tudi predloge, mnenja in pripombe delovnih teles Skup- 
ščine in zbora in predloge, pripombe ter stališča, dana v razpravi na seji zbora. 

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

glasuje! (135 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdr- 
žal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o javnih cestah, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

Predlog za izdajo zakona ste prejeli, prejeli ste tudi teze za osnutek za- 
kona kot delovno gradivo in mnenja o nekaterih vprašanjih v zvezi s pripravo 
predloga zakona o javnih cestah Republiškega sveta za vprašanja družbene 
ureditve. Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Zeli.) Besedo ima tovariš 
Andrej Grahor, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za 
promet in zveze. Prosim! 

Andrej Grahor: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
O predlogu za izdajo zakona o javnih cestah je Skupščina SR Slovenije že raz- 
pravljala v novembru 1979, vendar je bilo sklepanje o predlogu za izdajo tega 
zakona odloženo. 

Glede na to, da je predlog za izdajo zakona vseboval variantne predloge 
glede bistvenih nerešenih sistemskih vprašanj, je bil sprejet sklep, da naj se 
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predlagatelj opredeli do predloženih variant, potem ko bo o teh vprašanjih za- 
vzel stališča in dal mnenja tudi Republiški svet za vprašanja družbene ureditve. 

Republiški svet je zavzel stališče in mnenja na svoji seji marca 1980, na 
podlagi teh pa je Izvršni svet pripravil osnutek stališč, ki jih je v skladu s 
sklepi Zbora občin te Skupščine preveril tudi z nekaterimi občinami v SR 
Sloveniji. 

V ta namen so bili organizirani regijski posveti v Mariboru za maribor- 
sko regijo, v Novi Gorici za severnoprimorsko regijo in v Trebnjem za dolenj- 
sko regijo. Na vseh posvetih, na katerih so se razen predstavnikov občin in 
drugih zainteresiranih predstavnikov udeležili tudi delegati za Skupščino SR 
Slovenije, je bila dana soglasna podpora temeljnim izhodiščem in opredelit- 
vam Izvršnega sveta. Številne predloge in mnenja iz razprav pa bo predlaga- 
telj v največji možni meri upošteval pri pripravi osnutka tega zakona. 

Predlog opredelitev Izvršnega sveta, skupaj s prečiščenim besedilom pred- 
loga za izdajo zakona, je bil maja 1980 predložen Skupščini SR Slovenije v na- 
daljnji postopek, na dnevnem redu zborov pa doslej ni bil zaradi tega, ker ni 
bila poprej predložena analiza o nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih od- 
nosov samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje, ki naj bi 
bila podlaga za koncipiranje zakonov s področja materialne proizvodnje. 

Bistvena opredelitev, na kateri temelji predlog za izdajo zakona, je v na- 
slednjem: 

1. V zvezi z vprašanjem, ali naj s cestami upravljajo samoupravne inte- 
resne skupnosti za ceste ali organizacije združenega dela za vzdrževanje cest, 
se je Izvršni svet opredelil za stališče, da naj z vsemi, to je magistralnimi, re- 
gionalnimi in lokalnimi cestami, vključno z ulicami in trgi v naseljih, uprav- 
ljajo organizacije združenega dela za vzdrževanje, rekonstrukcijo in graditev 
cest. 

Izhajajoč iz tega, so ceste tudi osnovna sredstva delavcev temeljnih orga- 
nizacij za vzdrževanje cest. 

Dohodek za vzdrževanje cest si temeljne organizacije pridobivajo po na- 
čelih svobodne menjave dela, s cestami pa gospodarijo po načelih in pod pogo- 
ji, za katere se dogovorijo z uporabniki cest samoupravnih interesnih skupno- 
sti za ceste. 

2. Glede vprašanja, na katerih ravneh naj se oblikujejo samoupravne in- 
teresne skupnosti za ceste, se je Izvršni svet opredelil za varianto, po kateri bi 
se obvezno ustanovile samoupravne skupnosti na ravni vsake občine in repu- 
bliške skupnosti za ceste, dopustila pa bi se možnost, da se ustanovijo tudi ob- 
močne samoupravne interesne skupnosti za ceste, vendar kot prostovoljna ob- 
lika združevanja za uresničevanje konkretnih interesov ali programov. 

3. Glede tretjega variantnega predloga v zvezi z zagotavljanjem sredstev 
za financiranje cest in njihove delitve, je Izvršni svet, skladno s stališči skup- 
ščinskih delovnih teles, odstopil od svojih variantnih predlogov in sprejel enot- 
no stališče skupščinskih odborov, ki se je oblikovalo ob obravnavi predlogov 
za izdajo zakona novembra lanskega leta. Po tem predlogu naj bi zakon o jav- 
nih cestah naštel le možne vire sredstev. Člani samoupravnih skupnosti za ce- 
ste pa bodo uredili odnose pri združevanju sredstev, njihovem razporejanju 
po namenu uporabe, določili kriterije za njegovo uporabo ter pravice, obvezno- 
sti in odgovornosti, ki pri tem nastajajo, s samoupravnim sporazumom o zdru- 
ževanju skupnosti za ceste ter s samoupravnim sporazumom o temeljih plana. 
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4. Glede amortizacije za ceste stoji Izvršni svet na stališču, da mora biti to 
vprašanje podrejeno temeljnemu izhodišču, da s cestami upravljajo delavci, 
ki na njih delajo. Sama amortizacija je sicer lahko stvar dogovora, minimalna 
amortizacija pa mora biti urejena z zakonom. 

Poleg tega pa glede na materijo ta amortizacija ne more biti predmet za- 
kona o cestah, temveč predpisa o amortizaciji. Sedaj se po določilu 8. člena 
zveznega zakona o amortizaciji osnovnih sredstev temeljnih organizacij in 
drugih uporabnikov družbenih sredstev amortizacija za javne ceste s pripada- 
jočimi objekti ne plačuje, izjemoma pa bi jo temeljne organizacije lahko vpe- 
ljale, če je bila gradnja cest financirana iz denarnih sredstev, danih z vračilno 
obveznostjo, iz denarnih ali drugih sredstev, ustvarjenih z združitvijo ali 
iz sredstev za razširitev materialne osnove dela, oblikovanih iz čistega dohodka. 

5. Glede uresničevanja posebnega družbenega interesa organizacij zdru- 
ženega dela, ki bodo vzdrževale ceste, se je Izvršni svet opredelil za stališče, 
da je potrebno z zakonom zagotoviti soodločanje uporabnikov, ustanoviteljev, 
organov družbenih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij. Soodločanje 
bi se tako nanašalo na pristojnosti, ki jih določa ustava po 51. členu, seveda v 
skladu z naravo in posebnostmi dejavnosti vzdrževanja cest. 

Na podlagi teh opredelitev, prav tako pa tudi na podlagi stališč in usme- 
ritev, ki jih vsebuje gradivo o nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih od- 
nosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje, smo pri- 
pravili tudi teze za osnutek zakona o javnih cestah. 

V skladu s temi usmeritvami in opredelitvami, kot je to razvidno iz pred- 
loženih tez, bo novi zakon o javnih cestah razdelal in razčlenil družbenoeko- 
nomske odnose v cestnem gospodarstvu in tako vsebinsko dodelal in izpeljal 
osnove oziroma temelje, ki so postavljeni z zakonom o združenem delu. Hkra- 
ti z novimi rešitvami, ki so nujna posledica uskladitve z zakonom o združenem 
delu, z zakonom o skupnih osnovah svobodne menjave dela in z zakonom o 
sistemu družbenega planiranja in družbenem planu SR Slovenije, bo zakon 
vseboval tudi rešitve, ki jih zahteva razvoj tehnologije na področju gradenj in 
združevanja cest in ki so se tudi v dosedanji praksi izkazale kot dobre oziro- 
ma ustrezne. Praksa je v zadnjih devetih letih, odkar je v veljavi sedanji za- 
kon o javnih cestah, pokazala nekatere nejasnosti in nedorečenosti, ki jih bo 
novi zakon skušal odpraviti. 

Teze za osnutek zakona o javnih cestah je pripravila posebna delovna 
skupina, v kateri so razen predstavnikov Republiškega komiteja za promet 
in zveze ter zakonodaje, sodelovali tudi predstavniki Republiške skupnosti za 
ceste, združenih cestnih podjetij in drugi strokovnjaki. 

Po predloženih tezah je celotna snov, ki jo bo obravnaval novi zakon o 
javnih cestah, razdeljena v 9 poglavij, pri čemer največ sprememb in novosti 
glede na zakon iz leta 1971 prinašata poglavje o samoupravnih interesnih skup- 
nostih in o družbenoekonomskih odnosih. V okviru slednjega so predvsem 
obdelana vprašanja specifičnosti planiranja na področju cest, vprašanja zago- 
tavljanja sredstev za vzdrževanje, rekonstrukcijo in gradnjo cest ter nekate- 
ra vprašanja v zvezi z bodočimi organizacijami za vzdrževanje cest. 

Bistvo predlaganih rešitev, ki jih teze podrobno razdeljujejo v omenjenih 
poglavjih, je v tem, da prehajajo javne ceste v upravljanje specializiranim 
organizacijam za to dejavnost in postajajo njihovo osnovno sredstvo. Pri tem 
je bistveno, da se na podlagi ekonomskega interesa opredelijo pravice in ob- 
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veznosti teh organizacij glede vzdrževanja in varstva javnih cest, kakovosti 
vzdrževanja ter nadzora in odgovornosti, ki iz tega izhaja. Na ta način se po 
eni strani povečuje odgovornost organizacij za vzdrževanje cest, po drugi strani 
pa postajajo interne skupnosti mesto dogovarjanja in sprejemanja programov 
razvoja cest. 

S tem se odpravlja nenehna nevarnost, da se skupnosti za ceste spremin- 
jajo v organe s pristojnostmi, ki jih nimajo in administracijo ter strokovnimi 
službami, ki se nenehno povečujejo na račun sredstev, namenjenih za ceste. 
Odpravlja se tudi nevarnost, da bi se oblikoval anonimni kapital, na katerega 
delavci ne bi mogli odločilno vplivati. 

Razen tega se s predlaganimi rešitvami uveljavljajo čisti družbenoekonom- 
ski odnosi, z neokrnjenimi pravicami delavcem, ki si zagotavljajo dohodek po 
načelih svobodne menjave dela v okviru samoupravnih interesnih skupnosti. 
Takšni odnosi omogočajo nadalje v skladu s splošnimi načeli interesnega pove- 
zovanja enakopravnost samoupravnega sporazumevanja, odločanja uporab- 
nikov cest in delavcev v organizacijah za vzdrževanje cest o medsebojnih pra- 
vicah, obveznostih in odgovornostih. Pri tem naj omenimo, da so podobna ali 
enaka izhodišča bila sprejeta tudi v Zveznem družbenem svetu za vprašanja 
družbene ureditve junija 1980, ob obravnavanju družbenoekonomskih odno- 
sov na področju cestnega gospodarstva. 

Naj ob koncu opozorim še na vprašanje, ki v predlogu za izdajo zakona 
še ni bilo obravnavano. Gre za financiranje službe pomoč-informacije, ki jo 
opravlja Avto-moto zveza Slovenije. V zakonu o položaju in pooblastilih 
Avto-moto zveze Slovenije je namreč dobila ta zveza status družbene organiza- 
cije in ob tem zakonska pooblastila za vrsto dejavnosti, -ki jih je že do takrat 
opravljala. 

V 5. členu omenjenega zakona je Avto-moto zvezi dano javno pooblastilo, 
da opravlja zadeve službe pomoč-informacije, ki jih nalagajo zvezni zakoni, 
mednarodne pogodbe, da nudi tehnično pomoč domačim in tujim voznikom 
motornih vozil na javnih cestah, da odstranjuje s cest poškodovana vozila, da 
obvešča o prevoznosti cest in nudi pomoč turistom. 

Služba pomoč-informacije je razporejena na območju SR Slovenije v vseh 
večjih mestih in je dosegljiva vsaki telefonski omrežni skupini, vendar pa 
zaradi neurejenega sistema financiranja ne more več slediti rastočim potre- 
bam. Doslej je Avto-moto zveza Slovenije vzdrževala službo pomoč-informa- 
cije iz sredstev članarine, kasneje je dobila še nekaj sredstev iz drugih virov, 
predvsem od Republiške skupnosti za ceste in zavarovalnice Triglav. Da bi 
posodobili to službo in omogočili njen razvoj, predlagamo, da se sredstva za 
delovanje te službe zagotavljajo v okviru nadomestil, ki se plačujejo za cestna 
motorna vozila. 

Samoupravni sporazum bi sklenile samoupravne interesne skupnosti za 
ceste z Avto-moto zvezo, v njem pa bi bila predvsem urejena vprašanja ob- 
sega, cene in kakovosti storitev ter nadzora nad uporabo sredstev. 

Tovarišice in tovariši delegati! To bi bila v najkrajših obrisih vsebina 
predloga za izdajo novega zakona o javnih cestah in načel oziroma izhodišč, na 
katerih naj bi ta zakon temeljil. Seveda pa zakon brez organizirane akcije in 
podpore vseh družbenih dejavnikov in skupščinskega delegatskega sistema 
v celoti ne bo mogel uresničiti samouprave in novih družbenoekonomskih 
odnosov v celotnem gospodarstvu. 
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Za uresničitev tega je potrebno, da vsi zainteresirani dejavniki na pod- 
ročju cest, uporabniki cest v najširšem smislu oziroma organi družbenopoli- 
tičnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij, predvsem pa organizacije 
združenega dela in inštitucije na področju cest že sedaj prično s pripravami, da 
bo ob sprejemu zakona o cestah nov način upravljanja in gospodarjenja s ces- 
tami čimprej zaživel. 

V ta namen je predvsem potrebno, da Združena cestna podjetja Slovenije 
in Republiška skupnost za ceste pripravijo ustrezne predloge o svoji bodoči 
organiziranosti in jih uskladijo in prilagodijo nalogam, ki bodo izhajale iz no- 
vega zakona. 

V skladu s predlogom za izdajo tega zakona in predlogom za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih dejavnostih posebnega 
družbenega pomena, bo reorganizacija morala zajeti tudi vse tiste komunalne 
organizacije združenega dela, ki se sedaj ukvarjajo z vzdrževanjem lokalnih 
cest oziroma ulic in trgov v naseljih. 

Predlog glede vzdrževanja cest bo moral biti usklajen tudi z akti skupščin 
občin, saj bodo le-te dobršen del svojih dosedanjih pristojnosti prenesle na 
samoupravne interesne skupnosti oziroma na organizacije za vzdrževanje 
cest. 

Predlog za izdajo zakona o javnih cestah je bil skupaj z opredelitvami Iz- 
vršnega sveta in tezami za osnutek zakona obravnavan v skupščinskih delov- 
nih telesih tako, kot ostali zakoni s področja materialne proizvodnje in dele- 
žen velike pozornosti, saj so ga razen pristojnih odborov obravnavali tudi 
drugi odbori, predvsem s stališča svojih pristojnosti, pa tudi ad hoc telesa, 
oblikovana v ta namen. Tako je predlog obravnavalo skupno 9 odborov in ko- 
misij. Če lahko vse razprave v skupščinskih delovnih telesih povzamemo, lah- 
ko najprej ugotovimo, da so delegati v skupščinskih delovnih telesih vložili 
nemalo naporov in dali številne pripombe in sugestije, v kateri smeri je po- 
trebno iskati rešitve. 

Delegati so prav tako dali v celoti podporo opredelitvi Izvršnega sveta 
glede nekaterih bistvenih sistemskih vprašanj, na katerih naj temelji bodoči 
zakon. Hkrati pa so bile izražene zahteve po ponovni proučitvi predlagane re- 
šitve, po kateri so kot dejavnost posebnega družbenega pomena šteje le vzdr- 
ževanje in varstvo cest, ne pa tudi gradbena dejavnost na cesti in rekonstruk- 
cija cest. 

Nadaljnje pripombe so se nanašale na vprašanje usklajenosti predloženih 
tez s sistemom družbenega planiranja, vprašanje investitorstva, kako inve- 
stitor nastopa v samoupravni interesni skupnosti, vprašanje vključevanja de- 
lavcev, ki kontinuirano projektirajo ceste, med izvajalce skupnosti za ceste 
ter številna druga, še bolj konkretna vprašanja. Vsa ta vprašanja bo predlaga- 
telj podrobno proučil in jih upošteval pri pripravi osnutka zakona. 

Tovarišice in tovariši delegati! Naj ob koncu še enkrat poudarimo, da pri- 
čakujemo, da bodo razprave tako v odborih in komisijah te Skupščine, kot tudi 
na današnji seji zbora prispevale k nadaljnjemu razčiščevanju še nerešenih 
vprašanj in s tem omogočile in olajšale delo predlagatelju pri pripravi osnutka 
zakona. Predlagatelj bo s svoje strani skrbno proučil vse pripombe in pred- 
loge in jih bo do največje možne mere upošteval pri nadaljnjem delu in ob- 
likovanju tega zakona. Hvala lepa. 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Zeli predstavnik skupine de- 
legatov besedo? (Ne želi.) Vprašujem tudi poročevalce delovnih teles? (Ne 
želijo.) 

Pričenjam razpravo! Besedo ima tovarišica Minka Barle, delegatka Zbora 
združenega dela za področje gospodarstva, 11. okoliš, Kranj. 

Minka Barle: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je dne 
19. 11. 1980 obravnavala predlog za izdajo zakona o javnih cestah, skupaj s 
tezami zakona. 

Podpiramo predlog za izdajo zakona, k tezam zakona pa imamo naslednje 
pripombe: 

40. teza: z zakonom bi morali vsaj v načelu opredeliti vire sredstev za po- 
samezne namene. Obstaja nevarnost, da bi se ob izvajanju zakonskih določil po- 
javljale tendence prevelikega drobljenja ali združevanja sredstev na škodo 
enostavne ali razširjene reprodukcije. 

85. teza: vsa dela in opravila, ki jih je šteti za enostavno reprodukcijo, naj 
obsegajo tudi pojem vzdrževanja in varstva cest. 

87. teza: doda naj se drugi odstavek, ki bi opredeljeval določilo, kaj je 
prednostna pravica pod enakimi pogoji. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Feliks 
Sprogar, delegat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 18. okoliš, 
Slovenska Bistrica. 

Feliks Sprogar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Na 40. seji skupine delegatov Skupščine občine Slovenska Bistrica smo 
razpravljali ter sprejeli naslednje pripombe k predlogu za izdajo zakona o 
javnih cestah: 

K 34. tezi: naj se ponovno prouči in poda tudi informacija o potrebnih 
sredstvih za funkcioniranje posebnega sodišča združenega dela. 

K 39. tezi: naj se poveča prispevek iz 3. in 4. točke, seveda samo na račun 
zmanjšanja ostalih dajatev na liter goriva v maloprodaji. 

K 44. tezi: v osnutku zakona mora biti opredeljen vir financiranja. 
K 56. tezi: Podpiramo prvo varianto. 
K 57. tezi: Teze v prvem in drugem odstavku verjetno ne rešujejo pri- 

merov, kot je križanje cest in železnice pri Pragerskem. Zakon bi moral kon- 
kretno določiti obveznosti pri reševanju nastalih problemov. Podrobneje bi 
bilo torej potrebno opredeliti obveznosti pri reševanju križanja cest z železnico 
v postajnem prostoru. Zaradi rekonstrukcije te železniške postaje in premikanja 
vagonov je praktično onemogočen promet po tej regionalni cesti. Predlagamo, 
da se pomembnejše regionalne ceste ne prenašajo na občine. Taka rešitev 
bi omogočila enotno obravnavanje regionalk v Sloveniji. 

K 27. tezi naj se navedejo konkretne naloge pristojnega organa. 
K 126. tezi: Verjetno ne bo mogoče prej kot v enem letu izpeljati celotne 

reorganizacije. 
K 41. tezi. Delegati, ki poročajo, naj podprejo vsebino tretjega odstavka 

te teze. Hvala! 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še prosim želi razprav- 
ljati? Besedo ima tovariš Franc Ferfolja, delegat za Zbor združenega dela, 
področje gospodarstva, 7. okoliš, Nova Gorica. 

Franc Ferfolja: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor združenega dela, gospodarsko področje in skupina 
delegatov za Zbor združenega dela, kulturno-prosvetno področje ter skupina 
delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije so obravnavali na seji 18. 
novembra 1980 zakon o javnih cestah in dajejo naslednje pripombe. 

Ob obravnavanju temeljnih opredelitev za bodoči zakon o javnih cestah je 
potrebno opozoriti na nekatera vprašanja, ki bi jih kazalo čimprej rešiti. Do- 
sedanja opredelitev cest — kot javne dobrine v splošni rabi — ni obvezovala 
upravljalcev, da obravnavajo ceste kot svoje osnovno sredstvo. Torej se tudi 
ni obračunavala in plačevala amortizacija. Izhodišča za nov zakon pa pred- 
videvajo, da bodo ceste postale osnovna sredstva temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela. Te bodo seveda obračunavale vsaj minimalno amortizacijo. Iz 
predloženih izhodišč je razvidno, naj bi se tako obračunana amortizacija upo- 
rabila za financiranje modernizacij in rekonstrukcij cesit ter za odplačilo anu- 
itet. Taka izhodišča so sprejemljiva, če imamo pred seboj magistralno in re- 
gionalno cestno mrežo, drugačna pa je slika, če upoštevamo ogromno mrežo 
manjših lokalnih, predvsem pa nekategoriziranih cest. Zlasti slednje so do- 
slej vzdrževale krajevne skupnosti, predvsem iz sredstev samoprispevkov ter s 
prostovoljnim delom. Z novim predlogom bi morali vso to mrežo ovrednotiti, 
zanjo obračunavati ter iz že tako preskromnih sredstev plačevati amortizaci- 
jo. Te pa po veljavnih predpisih ni dovoljeno uporabljati za redno vzdrževa- 
nje. Poleg tega pa bi tak administrativni ukrep pomenil trošenje že tako skro- 
mnih sredstev za administrativna opravila. 

Izhajajoč iz dosedanje prakse, ko je začetek posameznih del terjal zelo 
obsežne predpriprave, ki so obsegale med ostalim tudi vrsto soglasij, včasih 
tudi nepomembnih, mora nov zakon omogočiti začetek takih del z minimalnim 
administrir anj em. 

Nadalje predvidevajo izhodišča, da bo potrebno opraviti novo kategori- 
zacijo vseh javnih cest. Tako naj bi se skrb za financiranje dosedanjih regio- 
nalk prenesla na občinske cestne skupnosti. Ob tem bi kazalo opozoriti na 
nevarnost, da bi se sedanja organizacija cestnih podjetij razbila na občinska 
podjetja. Težiti bi morali za tem, da ostane tudi v bodoče ta služba tako or- 
ganizirana, da bo zagotavljala nemoteno vzdrževalno službo, ne glede na ob- 
činske meje. 

Med pomembnimi dejstvi pa je potrebno podčrtati dejstvo, da smo v fazi 
sprejemanja novih planskih dokumentov za naslednje srednjeročno obdobje. 
Zato bi kazalo s sprejemom novega zakona o javnih cestah pohiteti, da bi lahko 
tudi dejavnost cestnega gospodarstva organizirali v skladu z novimi zahteva- 
mi. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še prosim želi razprav- 
ljati? Besedo ima tovariš Janko Buh, delegat za Zbor združenega dela, področ- 
je gospodarstva, 1. okoliš, Celje. 

Janko Buh: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov s področja gospodarstva za Zbor združenega dela SR Slo- 
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venije, 1. okoliš s sedežem v Celju podpira predlog za izdajo zakona o javnih 
cestah. Imamo pa nekatere predloge in dopolnitve k tezam. 

Menimo, da bi bilo potrebno, da se ponovno 'kategorizirajo lokalne ceste v 
občini, seveda po enotnih kriterijih, 'ki bi jih bilo potrebno izdelati v republiki. 
Prav tako je potrebno izpostaviti v novem zakonu tudi vprašanje gozdnih 
cest oziroma njihovo vzdrževanje. V zakonu se ne bi smel uporabljati izraz 
»nekategorizirane ceste«. S tem v zvezi pa bi bilo potrebno tudi konkretno 
opredeliti 8., 9. in 10. tezo. 

Menimo tudi, da bi bilo potrebno navesti, da v nekterih primerih tudi 
cesta, širine 3,5 m, velja za dvosmerno cesto, na primer, če je ovinek dovolj 
pregleden in da ima cesta dovolj izogibališč. 

Umestno bi bilo tudi prepovedati izdelavo domačih vozil z večjo osno 
obremenitvijo, kot to dovoljujejo cestni predpisi. 

Ločeno bi bilo potrebno prikazati tudi redno financiranje, to je osnovni 
program in namenska vlaganja. 

In še ena pripomba! Crta naj se 52. teza. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Tone 
Polajnar, predstavnik Združenih cestnih podjetij. Prosim! 

Tone Polajnar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V imenu Združenih cestnih podjetij Slovenije se vam zahvaljujem za pova- 
bilo na današnjo sejo, obenem pa želim pojasniti nekatera naša stališča ob 
urejanju zakonodaje, ki se nanaša na probleme cest in seveda tudi na delavce, 
ki vzdržujejo ceste in skrbijo za njihovo varno uporabo. Govorim resda le v 
imenu cestnih podjetij, vendar menim, da bom pravilno zastopal tudi stališča, 
ki jih v teh razpravah postavlja veliko število delavcev komunalnih organizacij, 
ki prav tako vzdržujejo in skrbijo za varnost cest. 

Mnenja smo, da teze za osnutek zakona o javnih cestah večinoma nakazu- 
jejo primerno smer za bodočo zaikonsko ureditev družbenoekonomskih odno- 
sov in samoupravne organiziranosti v cestnem gospodarstvu Slovenije. Ocenju- 
jemo, da je in da bo predlagatelj zakona svoje delo zasnoval na načelih, ki te- 
meljijo na ustavi, na zakonu o združenem delu in na drugih dokumentih, ki 
omogočajo nov družbeni položaj tudi delavcem^ cestnih in komunalnih organi- 
zacij takrat, kadar vzdržujejo ceste. Naša ocena temelji zlasti na predvidenih 
sistemskih rešitvah, 'ki so bile dolga leta odprta in nerešena ter so bila celo 
predmet ustavnega spora. Tu so podane vsaj načelne rešitve o upravljanju 
z javnimi cestami, o statusu javnih cest, o organizaciji samoupravnih interesnih 
skupnosti za ceste, o virih in o samoupravnem razporejanju sredstev za ceste. 
Te rešitve predstavljajo nedvomno bistven napredek v primerjavi s sedanjim 
stanjem. 

Prav zato delavci cestnih podjetij večji del podpiramo tako zasnovan za- 
kon o javnih cestah. Ob tem pa moramo izraziti tudi občutke, da teze v celoti 
ne izpeljujejo dosledno nekaterih sicer nespornih opredelitev. Poraja se dvom 
in vprašanje, ali teze zares nakazujejo prenos celotnega sklopa pravic in ob- 
veznosti, ki izhajajo iz funkcije upravljanja in statusa cest kot osnovnih sred- 
stev, na organizacije za vzdrževanje, ali pa gre še vedno le za omejene pravice 
in obveznosti. Teze je žal mogoče razumeti tudi tako, da gre za omejeno pra- 
vico upravljanja z javnimi cestami v organizacijah združenega dela cestnega 
gospodarstva. 
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Teze še vedno prepuščajo nekatere zadeve s področja upravljanja skup- 
nostim za ceste. Naj za primer navedem le sredstva za enostavno reprodukcijo, 
amortizacijo in probleme investitorstva. Menimo, da so sredstva enostavne re- 
produkcije temeljna samoupravna pravica in dolžnost upravljalca cest. Enako 
velja tudi za amortizacijo in investitorstvo v zvezi z obstoječimi cestami, saj 
naj bi bile le-te osnovna sredstva temeljnih organizacij za vzdrževanje in var- 
stvo cest. Predlagane teze rešujejo ta vprašanja le polovično, mi pa ne vidimo 
ne razloga in ne potrebe za to. Ce so naša mnenja in ugotovitve pravilne, pred- 
lagamo, da se ta vprašanja v nadaljnjem postopku priprave zakona ponovno 
proučijo in v zakonu dosledneje opredelijo. To bomo imeli tudi za dokaz, da 
predlagatelj zakona verjame v ustvarjalno sposobnost in odgovornost delavcev 
v združenem delu. 

Teze ponujajo tudi zaključek, naj bi novi zakon o javnih cestah omogočal 
formiranje povsem nove operative za vzdrževanje cest v Sloveniji, ne oziraje 
se na sedanjo, dokaj močno cestno vzdrževalno službo. Ta se je oblikovala v 
zadnjih desetletjih na podlagi sedanjega zakona o javnih cestah in iz potreb 
cestnega gospodarstva in predvsem iz sredstev za ceste. Teze že omenjene ope- 
rative ne omenjajo, obenem pa omogočajo razmišljanje za ustanovitev novih 
organizacij za območje vsake ali pa izjemoma za več občin skupaj. Menimo, da 
bi bila taka rešitev zelo draga! Zato predlagamo, da se pred odločitvijo ponovno 
proučijo finančne posledice take rešitve. 

Morda ni nujno, da se za vsako občinsko skupnost za ceste formira tudi 
temeljna organizacija za vzdrževanje cest. To bi bilo v številnih primerih ne- 
utemeljeno in neracionalno. Prav tako pa bi bilo neracionalno tudi to, če za- 
kon ne bi omogočil, da se občinske samoupravne interesne skupnosti za ceste 
organizirajo tudi za več občin skupaj, če bi se občine za to odločile. 

Predlagamo, naj bi sedanji 17. in 54. tezi zasledovali tako organizacijo 
cestne samouprave in službe, ki bo upoštevala sedanjo organiziranost in se 
dopolnjevala ob racionalnem združevanju obeh sedanjih cestno vzdrževalnih 
služb in ta z namenom vzpostavitve enotnega, učinkovitega in ekonomičnega 
sistema za vzdrževanje cest v republiki. 

Ker je k 87. tezi, ki govori o prednostni pravici temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela za gradnjo cest v okviru delovne organizacije za varstvo cest, 
precej pripomb, naj razložim, da je ta teza pravzaprav le prepis sedanjega 25. 
člena zakona o javnih cestah. Določilo je zaradi možnosti racionalne rabe 
strojev in opreme nujno potrebno, saj hkrati omogoča vzdrževalcem vzposta- 
viti hitro in učinkovito delo, med drugim tudi zimsko vzdrževanje cest, seveda 
pa vedno takrat, kadar se za to pokaže nujna potreba. Da ne bi v času priprav, 
predvsem pa ob izvajanju zakona1, nastajale dileme ter možnosti napačne rabe 
tega določila, predlagamo, da se že v zakonu določi, kaj taka pravica dejansko 
pomeni in koga obvezuje. 

Prepričan sem, da bo novi zakon o javnih cestah odpravil sedanje napake, 
da bo izdelan po izhodiščih predlaganih tez, ob upoštevanju številnih in tudi 
naših sugestij. V praksi bo tudi pri cestnih delavcih odpravil tiste pomanjklji- 
vosti, ki jih je omogočal sedanji zakon o javnih cestah in zaradi katerih je 
mogoče kdo dvomil v sedanje cestno vzdrževalne organizacije. Kot doslej bodo 
tudi v bodoče delavci združenih cestnih podjetij pripravljeni aktivno sodelo- 
vati pri oblikovanju novih zakonskih določil. 
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Predsednik Emil Tomažič: Hala lepa! Kdo še želi razpravljati? Pi- 
smeno prijavo je oddal delegat 5. okoliša, iz Žalca. 

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

1. Predlog za izdajo zakona o javnih cestah se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi osnutka zakona naj upošteva načelna stališča, mnenja in pred- 

loge, vsebovane v predlogu sklepa št. 025-36/80, z dne 17. 11. 1980, ki je se- 
stavni del tega sklepa. 

Pri pripravi osnutka zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pro- 
uči in upošteva tudi predloge, mnenja in pripombe delovnih teles Skupščine 
in zbora ter predloge, pripombe in stališča, dana v razpravi na seji zbora. 

Zeli kdo o predlaganem sklepu razpravljati? (Ne.) Dajem predlagani sklep 
na glasovanje! Kdor je za, naj prosim glasuje! (130 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
Obvestiti vas tudi moram, da se nam je med sejo zbora pridružil še dele- 

gat iz 7. okoliša, kmetijska dejavnost, tako da je na današnji seji zbora navzo- 
čih 145 delegatov. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil njen Izvršni svet. 

Pri tej točki obravnavamo tudi informacijo o preskrbi s pitno vodo v 
SR Sloveniji. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Zeli predstavnik sku- 
pine delegatov besedo? (Ne želi.) Poročevalci delovnih teles? (Da.) Prosim! Be- 
sedo ima tovariš Jože Maljevič, poročevalec Odbora za agrarno politiko. 

Jože Maljevič: Tovarišice in tovariši delegati, tovariš predsednik! 
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o vodah je nekoliko pove- 
zan tudi s spremembo zakona o kmetijskih zemljiščih, zato se tu snov neko- 
liko prepleta. 

Odbor je na svoji seji 12. novembra obravnaval predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah, ki ga je Skupščini SR Slove- 
nije predložil Izvršni svet. Odbor je predlog za izdajo zakona obravnaval samo 
z vidika svojega interesnega področja. 

Predstavnik predlagatelja je obrazložil vzroke, ki so terjali spremembo in 
dopolnitev sedanjega zakona. V času po sprejetju zakona so bili sprejeti neka- 
teri sistemski zakoni, kar je treba nujno upoštevati pri izpeljevanju rešitev v 
predlogu za izdajo novega zakona. 

V načelni obravnavi so delegati podprli potrebo po spremembah in dopol- 
nitvah zakona o vodah. 

V zvezi s sredstvi, ki jih Zveza vodnih skupnosti Slovenije pridobi z od- 
škodnino za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč, je bilo poudarjeno, 
da je nujno potrebno zagotoviti odločujoč vpliv delegatov kmetij sko-zemlji- 
ških skupnosti pri razporejanju tako zbranih prispevkov. Poleg tega pa je po- 
trebno aktivno vključiti delegate kmetijsko-zemljiakih skupnosti pri izdelavi 
programov vseh vrst melioracij, komasacij in drugih posegov. Ugotovljeno je 
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bilo, da se ti programi ter finančne konstrukcije pripravljajo v odboru za me- 
lioracije, ki jih nato predloži skupščini vodnih skupnosti v potrditev, hkrati 
pa se upoštevajo tudi mnenja Zveze kmetijsko-zemljiške skupnosti Slovenije. 
V postopku je zadnja faza zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kme- 
tijskih zemljiščih, ki predvideva povečanje prispevkov Zvezi vodnih skupnosti 
od odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč. Ta prispevek 
naj bi se povečal od 5 dinarjev na 15 dinarjev za m2. S tega vidika so delegati 
terjali, da se zagotovi stroga namenska uporaba tako zbranih sredstev. 

V zvezi s tem je bilo opozorjeno, da bo potrebno skrbno pripravljati pro- 
gram melioracij, še zlasti zato, ker so stroški za posamezne operacije zelo raz- 
lični. Ugotavljamo, da večina zasebnih lastnikov ni bila pripravljena pristopiti 
k hidromelioracijam zaradi velikega prispevka. Prav zaradi tega vzroka so 
delegati menili, da bi bilo umestno proučiti vključevanje cenejših, pa še vedno 
učinkovitih vlaganj, kot na primer agromelioracije, ki so bistveno cenejše od 
hidromelioracij. 

Glede regionalnega razporejanja zbranih sredstev za predvidene operacije 
je bilo opozorjeno, da bo potrebno usmerjati ta sredstva tudi na manjša ob- 
močja v republiki. Končni cilj mora postati zagotovitev toliko obdelovalnih 
površin oziroma tolikšnih količin hrane, da nam je ne bo potrebno uvažati. 
Zato je tudi sprejemljivo načelo, da se prispevki za spremembo namembnosti 
kmetijskih zemljišč usmerjajo na območja, kjer je potrebno usposobiti zem- 
ljišča za obdelavo. 

Posebno pozornost bo treba posvečati opuščenim kmetijskim površinam, 
saj je znano, da je sedaj opuščenih približno 250 000 ha tdkih zemljišč, program 
melioracij v prihodnjem 5-letnem obdobju pa zajema le približno 15 000 ha 
zemljišč, ki naj bi se obdelala oziroma usposobila za obdelovanje z najdražjim 
posegom, to je hidromelioracijo. 

Odbor predlaga Zboru združenega dela, da sprejme predloženi predlog za 
izdajo zakona, skupaj s pripombami in mnenji, ki jih odbor navaja v tem 
poročilu. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo od poročevalcev 
besedo? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Najprej dajem besedo tovarišu Ladu Gorišku, pred- 
stavniku Zveze vodnih skupnosti Slovenije. Prosim! 

Lado Gorišek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Da bom kratek, bom posredoval samo določene pripombe, ki zadevajo poseb- 
nosti vodnega gospodarstva. Skupina delegatov v Zvezi vodnih skupnosti je 
proučila gradivo o družbenoekonomskih odnosih v SIS materialne proizvod- 
nje in predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah; 
torej obe gradivi, ki sta neposredno soodvisni. 

Predloženo gradivo nudi dobro zasnovo za čim boljšo pripravo osnutka tega 
zakona, čeprav že sedanji zakon daje možnost uskladitve z zakonom o zdru- 
ženem delu in skupnih osnovah svobodne menjave dela, če bi le tega dovolj 
vestno izvajali. Zakon o vodah je bil sprejet namreč pred 6. leti, takoj po spre- 
jemu ustave in je bil tudi v glavnem z ustavo usklajen. 

Želel pa bi vendarle dati nekatere sugestije vodarjev ik temu gradivu, s 
katerimi bi želel usmeriti vašo pozornost na nekatere specifičnosti vodnega 
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gospodarstva pri urejanju vodnega režima, ki jih predlagatelj v spremembah 
in dopolnitvah ni v celoti upošteval. 

Za nadaljnje delo pri zasnovi osnutka je potrebno vaše mnenje in sta- 
lišče, saj ste vi vsi uporabniki vodarskih storitev ter je tako tudi smiselno, da 
vas na kratko opozorim na te posebnosti in problematiko vodnega gospodar- 
stva, ki jih predlagatelj ni podrobno označil. 

1. Vodnemu gospodarstvu je po naši ustavi in pa v skladu z nomenklaturo 
dejavnosti 0,4 dana skrb za vodo kot naravno dobrino, tako da z urejanjem 
vodnega režima zagotavlja varstvo pred škodljivim delovanjem voda, popla- 
vami, erozijo, varstvo vodnih količin in kakovosti voda. Urejen vodni režim 
je naš skupni interes in skupna potreba, saj le-ta ne sme biti zavora nadalj- 
njega gospodarskega in družbenega razvoja ter ga moramo zagotavljati na 
celotnem slovenskem območju, upoštevajoč tudi koristi vodnega režima naših 
sosedov. 

Urejanje vodnega režima je torej skupni interes in potreba, kar pa se 
mora odražati tudi v solidarnosti do urejanja vodnega režima na manj razvitih 
območjih in medregionalnih potreb in interesov. Ta solidarnost žal tudi v vod- 
nem gospodarstvu upada, in sicer od 18 % v sedanji petletki na 14 % od vseh 
združenih sredstev, kot to sledi iz samoupravnih sporazumov o temeljih planov 
območnih vodnih skupnosti, hkrati pa so potrebe in interesi, to je zeleni plan, 
obramba pred poplavami, medregionalna oskrba z vodo, družbeni sporazum in 
tako dalje, vedno bolj prisotni v odnosu na republiško vodno skupnost. 

Zveza vodnih skupnosti ima namreč že po sedanjem zakonu obilo origi- 
narnih pristojnosti in nalog, mednarodne, medrepubliške, manj razvita ob- 
močja itd., ki jih pa kot zveza brez originarnih združenih sredstev v sklopu 
sedanjega ali pa bodočega združevanja ne more izpolnjevati v celoti. 

2. Združevanje sredstev za urejanje vodnega režima je v skladu z inten- 
cijami, danimi v gradivu »Družbenoekonomski odnosi v SIS materialne pro- 
izvodnje«. Vodno gospodarstvo pa je ena tistih dejavnosti, ki ne proizvaja niti 
vode niti dovaja vode niti ne proizvaja peska itd., temveč skrbi le za vodni 
režim in vodnogospodarsko dejavnost. To pomeni, da ni mogoče primarno uve- 
ljaviti le cene za posamezne gospodarske storitve in proizvode, kajti koristniki 
vodnogospodarskih storitev smo mi vsi posredno ali neposredno, eni bolj, 
drugi manj. 

Menimo, da se morajo sredstva združevati pravično, po določenih osnovah 
in merilih ter od vseh posrednih in neposrednih uporabnikov, torej v skladu 
s 70. in 53. členom ustave, saj gre v primeru urejanja vodnega režima za za- 
dovoljevanje skupnih potreb in interesov. 

3. Enostavna reprodukcija v vodnem gospodarstvu ni samo vzdrževanje 
vodnogospodarskih objektov in naprav v splošni rabi, naprav na vodotokih in 
hudournikih, temveč je urejanje vodnega režima stalno in kontinuirano delo 
za varstvo pred vodo in za varstvo vode. 

V vodnem gospodarstvu bo potrebno razmejiti enostavno in razširjeno re- 
produkcijo, posebno še na področju čiščenja in dispozicije odpadnih voda, kjer 
nastopajo objekti v posebni in splošni rabi, posebni zlasti v komunalnih de- 
javnostih. Posebno povračilo zaradi onesnaženja, ki naj bi vplivalo na onesna- 
ževalce talko stimulativno, da bi bili tudi finančno prisiljeni graditi čistilne 
naprave oziroma uvesti novo tehnologijo, bi zahtevalo združevanje, če vza- 
memo samo onesnaževanje s strani industrije, ki znaša prek 5 milijonov enot, 
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najmanj 7 do 10 milijard din. Mislim, da ta nova ponujena rešitev potrebuje 
korekcijo, posebno ker vemo, da nimamo na voljo niti programov sanacij niti 
dovolj strokovnjakov in projektantov. Sicer pa že sedanji zakon predvideva 
izdajo posebnega zakona o kategorizaciji vodotokov, ki pa na žalost ni bil iz- 
dan. Ta vprašanja lahko uredimo v okviru novega zakona, pri čemer se mo- 
ramo zavedati visokih finančnih obremenitev, ki jih bi tak zakon prinesel. 

4. Delovna skupnost zveze vodnih skupnosti je organizirana za delo samo- 
upravnih organizacij že v smislu intencij, ki jih podajamo. Organizirana je tudi 
v skladu z zakonom o skupnih osnovah o svobodni menjavi dela. Odprta pa so 
vprašanja javnih pooblastil, ki jih ima ta delovna skupnost in pa strokovnega 
nadzora nad izvajanjem vodnogospodarskih storitev in vodnogospodarske de- 
javnosti. 

5. Vsi vodnogospodarski objekti in naprave so v splošni rabi, ki služijo 
le urejanju vodnega režima in bi jih bilo možno vnesti v osnovna sredstva 
oziroma v upravljanje in gospodarjenje izvajalcev. Nerazčiščena pa so vpra- 
šanja, kaj bo z naravnimi vodotoki, erozijskimi območji, erozijskimi površi- 
nami, hudourniki in podobno, kar bi v dopolnilih k zakonu o vodah morali 
razčistiti in primerno definirati. 

Želel bi še poudariti, da so bile pripombe tudi k normativnemu delu. Če 
spreminjamo zakon, je treba pregledati in proučiti tudi normativni del seda- 
njega zakona in ga tudi dopolniti. 

To naj bi bila le nekatera razmišljanja vodarjev, ki naj bi služila pri pri- 
pravi osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah, kot do- 
datne teme k ponujenim novim rešitvam. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo dajem tovarišu Ladu Skerjancu, 
delegatu za Zbor združenega dela, področje gospodarstva, 31. okoliš, Domžale. 

Lado Škerjanec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor združenega dela je 21. 11. sprejela k predlogu za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah naslednje pri- 
pombe: 

Samoupravna organiziranost: Delegacija ocenjuje, da ni potrebna usta- 
novitev republiške vodne skupnosti, ker je že v okviru vodnih skupnosti po- 
dana vsa možnost za usklajevanje interesov pri reševanju zadev skupnega 
pomena. 

Viri sredstev in njihovo združevanje: Ne strinjamo se z združevanjem 
enostavne reprodukcije za redno vzdrževanje in vodnogospodarska opravila. 
To predstavlja le drobne sanacijske posege in tekoče spremljanje dogajanja, 
ne pa tudi preventivnih ukrepov. Ob tem menimo, da urejanje vodnega re- 
žima ne pomeni samo rednega vzdrževanja, temveč stalen kontinuiran obseg 
del v skladu s hidrotehničnimi pogoji in značilnostmi vodnih območij. 

Razčistiti moramo načelo zagotavljanja sredstev za enostavno reprodukcijo 
v obliki cene, ker to sedaj ni jasno. Menimo, da ne gre za cene, ampak za soli- 
darnostno združevanje prispevkov za opravljanje dejavnosti v okviru hidro- 
sistemov. 

Predlagamo, da se ohrani sedanji sistem zbiranja sredstev za zagotovitev 
sanacije onesnaženih voda iz razloga, iker vodno gospodarstvo skrbi za kako- 
vost voda v okviru celovitih vodnih sistemov. Pri tem pa podpiramo stališče, 
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da bi morali biti prispevki, ki se v tem primeru razumejo lahko kot odškod- 
nina, stimulativni. 

Upravljanje z vodnogospodarskimi objekti in delovanje vodnogospodarskih 
organizacij: Na vseh nivojih samoupravne organiziranosti vodne skupnosti je 
potrebno zagovarjati stališče, da strokovne službe interesnih skupnosti obliku- 
jemo samo v obsegu, ki zagotavlja nemoteno dogovarjanje uporabnikov in iz- 
vajalcev. Zato ni potrebno, da te strokovne službe opravljajo strokovna dela, 
katera morajo v celoti opravljati delavci na vodah. V okviru Zveze vodne skup- 
nosti so močne strokovne službe, ki presegajo potrebe za opravljanje osnovnih 
nalog. Zato ni razloga, da se to stanje uzakoni z novim zakonom. Predlagamo, 
da se ta strokovna dela v celoti prenesejo k izvajalcem, s tem, da se morajo 
ti organizirati tako, da bo zagotovljena racionalnost dela, koordinacija pro- 
blematike na nivoju osnovnih hidrosistemov in republike. Pri upravljanju z 
vodnim režimom je potrebno večjo pozornost prenesti na delavce na vodah. 
Pri tem pa naj bi se posebni družbeni interes uveljavil tudi s soodločanjem 
uporabnikov v organih upravljanja temeljne ali druge vodnogospodarske orga- 
nizacije združenega dela, tako da se to soodločanje opredeli glede na uvedeni 
način uresničevanja svobodne menjave dela. 

Splošne pripombe. Ne strinjamo se s posredno izključitvijo razširjene re- 
produkcije iz dejavnosti posebnega družbenega pomena, ker je razširjena re- 
produkcija po svoji naravi sestavni del vodnega gospodarstva in sodi v dejav- 
nost posebnega družbenega pomena. Določba, da vodnogospodarske organiza- 
cije izvajajo nekatera opravila brez prednosti, je brezpredmetna, saj morajo 
biti odnosi med uporabniki in izvajalci urejeni v skladu z zakonom o skupnih 
osnovah svobodne menjave dela oziroma s samoupravnimi sporazumi o svo- 
bodni menjavi dela med uporabniki in izvajalci. 

Delegacija meni, naj bi predlagani predlog za izdajo zalkona vseboval tudi 
lastniško-pravna razmerja, kjer bi vodnogospodarski objekti in naprave lahko 
bile osnovno sredstvo temeljne organizacije združenega dela, ki opravlja vod- 
nogospodarsko dejavnost. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še prosim želi razprav- 
ljati? Besedo ima tovariš Marjan Mozetič, delegat za Zbor združenega dela, 
področje prosvete in kulture, 5. Okoliš, Nova Gorica. 

Marjan Mozetič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor združenega dela, gospodarsko področje, skupina de- 
legatov za Zbor združenega dela, prosvetno-kulturno področje in skupina de- 
legatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije so obravnavali gradivo za da- 
našnje zasedanje republiške Skupščine in imajo k predlogu za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah naslednje pripombe. 

Dejavnosti vodnega gospodarstva in komunalnega gospodarstva se deloma 
prekrivata. Vzrok temu je tudi neusklajena sedanja zakonodaja vodnega in 
komunalnega gospodarstva. Mnenja smo, da je predvsem področje varstva 
vode v obeh zakonih potrebno opredeliti talko, da je varstvo vode po količini 
in kakovosti naloga in dolžnost vodnega gospodarstva, zbiranje in odvajanje 
pa je skrb komunalnega gospodarstva. Čiščenje vode je naloga in dolžnost sle- 
hernega uporabnika vode. Vodarski delavci pa zagovarjajo stališče, da čišče- 
nje vode ne bi bila izključno skrb vodnega gospodarstva. Sredstva za to dejav- 
nost bi se lahko zagotavljala z odškodninami. S tem bi bil cilj podan, se pravi 



45. seja 213 

interes izvajalca, da doseže končni cilj, to je čistost voda svojega območja. V 
večjih industrij sikih centrih je odnos tehnoloških in fekalnih odplak 90 : 10. 
Prenesti čiščenje vode na komunalne skupnosti pomeni rešiti le 10 odstotkov 
onesnaženja. Tudi iz tega razloga zagovarjamo predhodno trditev. 

Obravnavani predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o vodah ne rešuje lastniško pravnih razmerij. Zgrajeni vodnogospodarski 
objekti, naprave in sistemi bi analogno, kot je to predvidel predlog za izdajo 
zakona o javnih cestah z dne 14. 5. 1980, lahko bili osnovno sredstvo temeljne 
organizacije združenega dela, ki opravlja vodnogospodarsko dejavnost. Do- 
hodek za vzdrževanje zgrajenih objektov in naprav bi te organizacije prido- 
bivale po načelih svobodne menjave dela, glede na to, da vodno gospodarstvo 
sodi med dejavnosti materialne proizvodnje, katerih trajno upravljanje je 
nujno za zadovoljevanje potreb uporabnikov. Ob tem izhodišču bi bil pred- 
pogoj opredeliti pojem vzdrževanja vodnogospodarskih objektov v temeljnih 
organizacijah, ki bi to izvajale kot glavno dejavnost. Te organizacije združe- 
nega dela bi obračunavale amortizacijo na podlagi zakona o amortizaciji. 
Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Stane 
Sobar, delegat za Zbor združenega dela, področje gospodarstva, 21. okoliš, Novo 
mesto. 

Stane Sobar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor združenega dela, 21. okoliš, je na seji dne 14. 11. 1980 
obravnavala predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
vodah in pobudo Izvršnega odbora Območne vodne Skupnosti za dopolnitev 
tega zakona in predlaga, da vodne skupnosti prevzamejo pod določenimi po- 
goji skrb za vzdrževanje jezov na vodotokih. Ta njihova obveznost naj se jasno 
vpiše v zakon. Pogoji za vključitev tega v program vodne skupnosti bi bili 
lahko naslednji. 

1. Da je jez pomemben za vzdrževanje vodnega režima zaradi gospodar- 
skih razlogov, za ohranjevanje stanja vode, zadrževanja vode, zračenja vode 
in podobno. 

2. Da je jez primeren za energetsko izrabo vodotoka. 
3. Da predstavija jez vrednoto kot del kulturne in naravne dediščine. 
Obrazložitev: V Beli Krajini in na Dolenjskem se že vrsto let srečujemo s 

problemom vzdrževanja jezov, predvsem na reki Kolpi in Krki, ki Skupaj z 
opuščenimi mlini in žagami nezadržno propadajo. Samo na Kolpi in Lahinji jih 
imamo prek 20, na sami reki Kriki pa jih je 10. Lastniki mlinov in žag niso več 
zainteresirani za ohranjanje jezov, novi lastniki pa prav tako ne, tako da jih 
preurejujejo v vikende. S tem nastaja škoda, ki je ne bomo mogli nadomestiti. 
Vzrok za takšno stanje vidimo predvsem v tem, da v našo zakonodajo še ni 
prodrla zavest, da so mlini in žage z jezovi pomemben del naše kulturne de- 
diščine, saj sta bili stoletja to dve osnovni gospodarski dejavnosti naših pred- 
nikov. Do pred kratkim so jih lastniki vsaj zasilno vzdrževali, z opuščanjem 
dejavnosti pa so začeli drug za drugim propadati, podobno kot so propadali 
čudoviti mlini na Muri. Od nekaj deset mlinov je ostal le šie eden, pa še tega 
je baje problem vzdrževati. 

Mnenja smo, da nismo še toliko bogata družba, da bi lahko varovali vse 
jezove. Zato bi jih bilo nujno popisati in kategorizirati ter utemeljiti razloge 
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za njihovo ohranitev — gospodarski, splošni ljudski odpor ali kulturna dedi- 
ščina. Takšen selektiven pristop bi bil realen in bi tudi omogočal postopno 
urejanje. Potrebna sredstva za te namene bi verjetno kazalo združevati iz več 
virov — vodne skupnosti, kulturne skupnosti, proračuni občin, zainteresirane 
organizacije združenega dela in krajevne skupnosti. Glede na problematiko, 
ki je v tej zvezi prisotna na območju Dolenjske, menimo, da je ta pobuda še 
kako smotrna. Zato apeliramo na predlagatelja zakona, naj jo skrbno prouči 
in jo vgradi v besedilo spremenjenega zakona. Hvala lepa! 

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

Predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah 

se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pri- 

pravi osnutka zakona naj upošteva načelna stališča, mnenja in predloge, vse- 
bovane v predlogu sklepa št. 025-36/80, z dne 17. 11. 1980, ki je sestavni del 
tega sklepa. Pri pripravi osnutka zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije prouči in upošteva tudi predloge, mnenja in pripombe delovnih teles 
Skupščine in zbora ter predloge, pripombe in stališča, dana v razpravi na seji 
zbora. 

3. Zbor sprejema na znanje informacijo Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije o preskrbi s pitno vodo v SR Sloveniji in podpira v informaciji pred- 
lagane načine reševanja problemov na tem področju. 

Zbor nadalje priporoča vsem v informaciji navedenim dejavnikom, da tej 
problematiki namenijo posebno pozornost ob pripravi planskih dokumentov za 
naslednje srednjeročno obdobje. 

Zeli kdo o tako oblikovanem predlogu sklepa razpravljati? (Nihče.) 
Ce ne, prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim 

glasuje! (131 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlagani Sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na pobudo za spre- 
membo in dopolnitev 16. člena zakona o samoupravnih interesnih skupnostih 
za poštni, telegrafski in telefonski promet, ki jo je Skupščini SR Slovenije 
predložila Skupščina mesta Ljubljane. 

Pobudo ste prejeli 7. 8. .1980 za 42. sejo Zbora združenega dela. Zeli pred- 
stavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Vprašujem predstavnika Izvršnega 
sveta, ali želi besedo? (Ne želi.) Zeli predstavnik skupine delegatov besedo? 
(Ne želi.) Želijo besedo poročevalci delovnih teles? (Ne želijo) 

Pričenjam razpravo! Besedo ima tovariš Feliks Šprogar, delegat za Zbor 
združenega dela, področje gospodarstva, 18. okoliš, Slovenska Bistrica. 

Feliks Šprogar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Na 40. seji skupine delegatov Skupščine občine Slovenska Bistrica, z dne 19. no- 
vembra 1980, je na predlog Občinskega komiteja za družbenoekonomske odnose 
bila sprejeta pripomba k pobudi za spremembo in dopolnitev 16. člena zakona 
o samoupravnih interesnih skupnostih za PTT promet. Predlagamo, da se pred- 
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log dopolni: »pogoj za sprejetje odloka skupščine občine pa je, če je vsaj polo- 
vica udeležencev sprejela samoupravni sporazum«. 

Obrazložitev: Menimo, da mora biti izkazan širši interes za združevanje, 
ki pa bi bil izražen oziroma opredeljen, če bi vsaj polovica udeležencev spre- 
jela samoupravni sporaum. Prav tako pa podpiramo stališča Odbora za druž- 
benopolitični in komunalni sistem Zbora občin, zlasti pa stališče, da je treba 
vprašanje obveznega in neobveznega združevanja sredstev za izvajanje pro- 
gramov SIS materialne proizvodnje sistemsko urediti, tako v republiki kot v 
občini. 

Predsednik Emil Tomaž i č: Hvala lepa. Zeli še kdo besedo? (Ne.) 
Prijavljenih razpravljalcev ni. Delegati iz Novega mesta bodo oddali pismeni 
prispevek. 

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

1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj v skladu z gradivom »Nadaljnji 
razvoj družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih ma- 
terialne proizvodnje« in stališči ter sklepi, sprejetimi k temu gradivu, prouči 
potrebo po spremembi in dopolnitvi zakona o samoupravnih interesnih skup- 
nostih za poštni, telegrafski in telefonski promet ter v tem okviru upošteva po- 
budo Skupščine mesta Ljubljane za spremembo 16. člena tega zakona. 

Prav tako naj Izvršni svet prouči tudi druge predloge za spremembo in do- 
polnitev navedenega zakona, ki so bili danes dani v razpravi na seji zbora in 
jih ustrezno upošteva v okviru sprememb in dopolnitev zakona. 

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

(119 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 10. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravljanju in razpola- 
ganju s stavbnim zemljiščem, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil njen 
Izvršni svet. 

Teze za osnutek zakona, ki ste jih prejeli kot delovno gradivo k predlogu 
za izdajo zakona, je Izvršni svet danes umaknil, zato niso predmet današnje 
obravnave. Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Poročevalca 
odbora in komisije? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo! Besedo ima tovariš Franc Bratkovič, delegat za Zbor 
združenega dela, področje kmetijstva, 9. okoliš, Trebnje. Prosim! 

Franc Bratkovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov 9. okoliša je pripravila naslednje pripombe. 

1. Menimo, da bi moral zakonodajalec v drugem poglavju zakona upošte- 
vati velikosti občin v SR Sloveniji in zaradi tega predvideti alternativne mož- 
nosti za organizacijo upravljalcev stavbnih zemljišč, predvsem z vidika racio- 
nalnega delovanja. V vseh manjših občinah, kjer so sedaj organizirane enote 
za urejanje stavbnih zemljišč, bi bilo potrebno, glede na teze, prav tako orga- 
nizirati skupščino po dvodomnem sistemu in izvršni odbor. 
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2. Viri za pridobivanje stavbnih zemljišč so premalo opredeljeni. Katera 
sredstva iz proračuna družbenopolitične skupnosti naj bi namenili za pridobi- 
vanje zemljišč in kaiko se bodo vračala? Nadalje menimo, da je nesprejem- 
ljivo, da bi se nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča namenjalo tudi za 
pridobivanje stavbnih zemljišč, ker so to sredstva, ki naj bi služila izključno 
za gradnjo komunalnih objektov in naprav, saj so na ta račun tudi pridobljena. 

3. Potrebno bi bilo zagotoviti trdnejše vire sredstev za urejanje stavbnih 
zemljišč. Menimo, da delavci v združenem delu in interesnih skupnostih ne bodo 
sklepali samoupravnih sporazumov, po katerih bi prispevali delež iz sredstev 
za razširjanje materialne osnove dela, predvsem takrat ne, kadar bodo potrebna 
sredstva za stanovanjsko gradnjo, ker niso znani investitorji gradnje. 

4. Iz določil o financiranju in urejanju stavbnih zemljišč izhaja možnost, 
da se bodo združena sredstva, zbrana pod nazivom združena sredstva, preli- 
vala v zasebno sfero. Zakonodajalec namreč dopušča možnost, da investitorju 
ne bo potrebno vrniti v korist združenih sredstev stroškov za pripravo zem- 
ljišča in ostalo, če bodo za to zadoščala združena sredstva. 

5. Tudi v tezah za spremembo zakona ni obdelana pomanjkljivost seda- 
njega zakona, kako določiti sorazmeren del stroškov za izgradnjo komunalnih 
objektov in naprav kolektivne porabe, kadar gre za dopolnilno gradnjo v na- 
seljih, kjer gre večinoma za zapolnitve. Investitor se priključuje na vse ko- 
munalne objekte, za naselje pa ni izdelan zazidalni ali ureditveni načrt. 

6. Zakonodajalec naj določi, iz katerih virov bo nadomeščal solidarnost, 
ob upoštevanju socialnih kriterijev pri prodaji stavbnega zemljišča za gradnjo 
in kakšen bo standard, ki se bo pokrival iz solidarnosti. 

Prav tako naj zakonodajalec natančneje določi, kako bo investitor vna- 
prej zagotavljal sredstva za urejanje stavbnih zemljišč. 

7. Zakonodajalec naj bo dosleden pri uporabi izrazov: urejanje, priprave 
in opremljanje stavbnih zemljišč, ker vsak od teh izrazov predstavlja finančno 
ovrednoteno obveznost investitorja pri plačilu sorazmernega dela stroškov. 

8. Spremembe zakona je potrebno uskladiti s spremembami zakona o ko- 
munalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena in v tej zvezi tudi po- 
enotiti terminologijo. 

9. Kateri zakon bo opredelil največjo možno velikost parcel za individu- 
alno gradnjo glede na stalno zmanjševanje kmetijskih površin. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi besedo? Raz- 
pravljal bo tovariš Franc Ferfolja, delegat za Zbor združenega dela, področje 
gospodarstva, 7. okoliš, Nova Gorica, prosim! 

Franc Ferfolja: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupini delegatov za Zbor združenega dela, gospodarsko področje in kulturno- 
prosvetno področje in skupina delegatov za Zbor občin iz občine Nova Goricg 
so obravnavali na svoji skupni seji, 18. 11. 1980, zakon o spremembah in do- 
polnitvah zaikona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem in da- 
jejo naslednje pripombe: 

1. V 21. členu naj se izrecno določi, iz katere vrste davkov se zagotavljajo 
sredstva za pridobivanje stavbnih zemljišč oziroma naj se črta določba, da se 
sredstva za pridobivanje stavbnih zemljišč zagotavljajo iz nadomestila za upo- 
rabo stavbnega zemljišča. 
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2. 43. člen naj se dopolni tako, da se upošteva 5-letna doba oprostitve pla- 
čevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča z dnem pravnomočnosti 
uporabnega dovoljenja. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo dajem še tovarišu 
Feliksu Sprogarju, delegatu za Zbor združenega dela, področje gospodarstva, 
18. okoliš, Slovenska Bistrica. 

Feliks Šprogar: Tovarišice in tovariši delegati! Na 40. seji dne 
19. 11. 1980 je skupina delegatov Skupščine občine Slovenska Bistrica sprejela 
naslednjo pripombo. 

Zakon naj bi opredelil ali prepustil občinam v odločitev, da je komunalno 
opremljanje stavbnih zemljišč lahko komunalna dejavnost posebnega družbe- 
nega pomena. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? (Ne želi.) 
Zaključujem razpravo. 

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

ljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi osnutka zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pro- 

uči in ustrezno upošteva pripombe, predloge in stališča delovnih teles Skupščine 
in zborov ter pripombe, predloge in stališča, dana na seji zborov. 

Zeli kdo o tako oblikovanem predlogu razpravljati? (Ne želi.) 
Prehajamo na glasovanje! Kdor je za tako oblikovan sklep, naj prosim 

glasuje! (125 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdr- 
žal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Andrej 
Caserman, svetovalec predsednika Republiškega komiteja za znanost in kul- 
turo. Prosim! 

Andrej Caserman: Tovarišice in tovariši delegati, tovariš pred- 
sednik! Predlagani zakon o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti ureja 
v okvirih, ki smo jih začrtali v prejšnjih fazah zakonodajnega postopaj ključna 
vprašanja delovanja Slovenske akademije znanosti in umetnosti in prinaša 
v njeno delovanje novosti, ki so pomembne za nadaljnji proces spreminjanja 
in krepitve družbenega položaja akademije, tako v sistemu organiziranja zna- 
nosti in umetnosti na Slovenskem kot tudi v celotnem družbenem življenju 
Slovenije. Te novosti naj omogočijo, da bo akademija s svojo dejavnostjo, me- 
todami in oblikami dela vplivali na sodelovanje , usklajevanje in demokratično 
usmerjanje celotnega znanstvenega dela in umetniškega ustvarjanja v Sloveniji. 

Zakon pri tem v največji meri upošteva poseben položaj akademije v si- 
stemu organiziranja znanosti in kulture v Sloveniji in akademije v nobenem 
pogledu ne skuša utesnjevati samo na ozko znanstveno in umetniško delovanje. 
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Opredeljuje jo tudi kot aktivni družbeni subjekt, ki se s polno odgovornostjo 
vključuje ne samo v procese oblikovanja in izvajanja nacionalne znanstvene 
in kulturne politike, ampak prek ustreznih samoupravnih delegatskih mehaniz- 
mov tudi v obravnavo in razreševanje vseh aktualnih družbenih vprašanj. 

Odpiranje akademije navzven in širjenje njenega akcijskega polja, pa 
predstavljajo tudi njene naloge pri vzpodbujanju znanstvene in umetniške de- 
javnosti italijanske in madžarske narodnosti v SR Sloveniji ter slovenske na- 
rodnostne skupnosti v zamejstvu in Slovencev v tujini. Skladno s tako opre- 
deljeno funkcijo je tudi naloga akademije, da sodeluje ne samo z akademijami 
v drugih jugoslovanskih republikah in pokrajinah in v tujini, ampak tudi pri 
oblikovanju, organizaciji in izvajanju programov mednarodnega znanstvenega 
in kulturnega sodelovanja. 

S tako opredelitvijo temeljnih nalog akademije vzpostavljamo trdnejše 
osnove za uveljavljanje akademije kot najvišje nacionalne znanstvene in kul- 
turne organizacije in krepimo zlasti njene znanstvene in umetniške funkcije 
na vseh področjih, ki so pomembna za oblikovanje in krepitev nacionalne sa- 
mobitnosti in posebne kulturne identitete slovenskega naroda. 

Dosledno nakazanim programskim usmeritvam in nalogam je izveden tudi 
sistem izbora novih rednih in dopisnih članov akademije. Izhajajoč iz spozna- 
nja, da pomeni članstvo v akademiji nacionalno in izjemno družbeno priznanje 
za ustvarjalno delo in dosežke na področju znanosti ali umetnosti, zagotavlja 
predlagani zakon tudi najširši in učinkovitejši družbeni vpliv na oblikovanje 
kriterijev ter postopek izbora novih članov. Krog predlagateljev za člane Slo- 
venske akademije znanosti in umetnosti je zelo širok in vključuje tudi visoko- 
šolske, raziskovalne in kulturne organizacije, strokovna in umetniška društva 
ter samoupravne interesne skupnosti. Vsi ti bodo v skladu s statutom Sloven- 
ske akademije znanosti in umetnosti imeli tudi možnost, da v postopku pred- 
laganja novih članov izrazijo svoje ocene in mnenja o vseh predlaganih kandi- 
datih. 

Javna razprava o predlogu zakona je potrdila tudi pravilnost usmeritve, da 
se razširi krog možnih kandidatov za člane akademije. Za razliko od dosedanje 
prakse, ki je praktično omogočala izvolitev za člane akademije samo znanstve- 
nikom in umetnikom, ki žive in ustvarjajo v domovini, omogoča predlagani 
zakon, da je lahko za rednega ali dopisnega člana Slovenske akademije znanosti 
in umetnosti izvoljen tudi znanstvenik ali umetnik slovenskega rodu, ki ne 
živi v Sloveniji in je dejavno povezan z domovino, ker je ustvaril pomembna 
dela na področju znanosti ali umetnosti. 

To določilo odpravlja sedanje ločevanje med znanstveniki in umetniki, ki 
živijo v Sloveniji in tistimi znanstveniki in umetniki slovenskega rodu, ki ži- 
vijo zunaj Slovenije. Hkrati pa to določilo močno razširja vsebinske meje de- 
lovanja akademije in vsaj posredno postavlja pred njo tudi nalogo, da skrbi za 
ustrezno delovno povezovanje našega znanstvenega in umetniškega potenciala 
akademije zunaj Slovenije. 

V predlogu zakona je ohranjeno dosedanje zakonsko določilo, ki ureja 
štiriletno mandatno dobo predsednika in drugih funkcionarjev akademije z 
možnostjo ponovne izvolitve. 

Izvršni svet meni, da zaradi specifičnih nalog in članske sestave akademije 
ni treba formalno omejevati ponovne izvolitve teh funkcionarjev, pač pa je po- 
membno, da zagotovimo ustrezen družbeni vpliv pri izbiri kandidatov za te 
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dolžnosti. Skladno s tem je v predlogu zakona določeno, da predsednika, pod- 
predsednika in glavnega tajnika akademije izvoli skupščina akademije po 
predhodnem mnenju Socialistične zveze delovnega ljudstva. 

V predlogu zakona so upoštevane vse pripombe, ki so jih v dosedanji raz- 
pravi o tem zakonu dala delovna telesa in zbori Skupščine, zato predlagamo, 
da predlagani zakon o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti sprejmete. 
Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič : Hvala lepa. Želijo predstavniki delovnih 
teles besedo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo! Želi kdo besedo? (Nihče.) 
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na gla- 

sovanje. Najprej bomo glasovali o redakcijskem amandmaju Zakonodajno- 
pravne komisije k 35. členu predloga zakona, ki je razviden iz njenega poro- 
čila. Predlagatelj in odbor se z amandmajem strinjata. Na glasovanje dajem 
redakcijski amandma k 35. členu predloga zakona. Kdor je za ta amandma, 
naj prosim glasuje! (129 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se 
je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je redakcijski amandma Zakonodajno-pravne komisije k 
35. členu predloga zakona sprejet z večino glasov. 

Sedaj dajem na glasovanje predlog zakona o Slovenski akademiji znanosti 
in umetnosti v celoti. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (130 de- 
legatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o Slovenski akademiji znanosti in umet- 
nosti sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o plačevanju doplačilne poštne znamke »XXXVI. svetovno prvenstvo v namiz- 
nem tenisu, Novi Sad, 1981. leta«, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
njen Izvršni svet. 

Danes ste na klop prejeli poročilo Odbora za finance in poročilo Zakono- 
dajno-pravne komisije, ki predlaga v svojem poročilu redakcijski popravek k 
2. členu. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je predlagal, da Skupščina SR Slove- 
nije predlog zakona obravnava na podlagi 295. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije, se pravi po hitrem postopku. Zeli predstavnik Izvršnega sveta ob- 
razložiti potrebo po hitrem postopku? (Ne.) Zeli kdo o predlogu Izvršnega sveta 
glede hitrega postopka razpravljati? (Ne želi.) Potem moramo o predlogu gla- 
sovati. Kdor je za predlog Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (106 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (9 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (4 delegati.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta sprejet z večino glasov. 
Zeli predstavnik Izvršnega sveta obrazložiti predlog zakona? (Ne želi.) 
Odlok o dogovoru o dodatni poštni znamki, o katerem smo sklepali na 

zadnji seji našega zbora, nas obvezuje, da sprejmemo ustrezno rešitev z za- 
konom. 

Vprašujem tudi poročevalca odbora in komisije, ali želijo besedo? (Ne 
želijo.) 

Zeli kdo razpravljati? (Da.) Besedo ima tovariš Stanko Jaki, delegat za 
Zbor združenega dela, področje gospodarstva, 36. okoliš, Ljubljana-Center. 
Prosim! 
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Stanko Jaki: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! De- 
legacija 36. okoliša meni, da mesec december ni primeren zaradi večjega ob- 
sega dela, še posebej pa kvalitete opravljenih storitev PTT. Mislimo, da bi 
moral predlagatelj zakona upoštevati možnost oziroma obremenitve delovnih 
organizacij in delavcev, ki izvajajo zakonska določila. Te besede sem izrekel 
za v bodoče, ko bomo sklepali o podobnem aktu. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Mislim, da bo treba temu 
vprašanju nameniti posebno razpravo. Na zadnji seji je bila razprava o tem 
precej živahna in se bomo morali glede nekaterih stvari dogovoriti. Toda da- 
nes smo pred dejstvom, da formalno sprejmemo rešitev, za katero smo se od- 
ločili na zadnji seji. 

Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) Ce ne želi nihče razpravljati, zaključu- 
jem razpravo in prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog za- 
kona o plačevanju doplačilne poštne znamke »XXXVI. svetovno prvenstvo v 
namiznem tenisu, Novi Sad, 1981. leta«. Kdor je za predlog zakona, naj prosim 
glasuje! (83 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (27 delegatov.) Se je kdo 
vzdržal? (14 delegatov.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o plačevanju doplačilne poštne znamke 
»XXXVI. svetovno prvenstvo v namiznem tenisu, Novi Sad, 1981. leta«, sprejet 
z večino glasov. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov socialno-zdravstvenega pod- 
ročja, 9. okoliša, Celje, v zvezi z volilno zakonodajo, bo odgovoril tovariš Ivan 
Rau, republiški podsekretar v Republiškem sekretariatu za pravosodje, orga- 
nizacijo uprave in proračun. Prosim! 

Ivan Rau: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Skupina 
delegatov za socialno-zdravstveno področje, 9. okoliš, za delegiranje delegatov 
v Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije, s sedežem v Celju je v raz- 
pravi o informaciji o uveljavljanju metod in načinov dela Skupščine SR Slo- 
venije, njenih zborov in teles opozorila na nujnost čimprejšnje proučitve vo- 
lilne zakonodaje oziroma sprememb in dopolnitev na tem področju. 

Predvsem bo potrebno posebej proučiti problem delegiranja delegatov v 
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije s stališča zastopanosti posameznih 
področij združenega dela, ker tega problema tudi z oblikovanjem skupin dele- 
gatov ni bilo mogoče rešiti. Zato je skupina postavila vprašanje, kaj je bilo 
doslej na tem področju že storjenega in opozorila na nujnost čimprejšnje pro- 
dobja delegatskih skupščin. 

Na postavljeno vprašanje dajemo naslednji odgovor. Ob upoštevanju prak- 
tičnih izkušenj pri volitvah članov delegacij za skupščine družbenopolitičnih 
učitve tega problema, saj bodo nove volitve delegatov čez leto in pol in bo 
potrebno to pomanjkljivost odpraviti pred začetkom tretjega mandatnega ob- 
skupnosti in za skupščine samoupravnih interesnih skupnosti v letih 1974 in 
1978, je republiška volilna komisija pripravila analizo z naslovom »Delegatski 
sistem in dograjevanje volilnega sistema«. Pri tem so bila ugotovljena nekatera 
odprta vprašanja in dileme, v kakšnem obsegu in v kakšni smeri je mogoče 
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in potrebno dograjevati sedanji volilni sistem. Omenjena analiza je bila obrav- 
navana na regijskih posvetih s predstavniki občinskih družbenopolitičnih orga- 
nizacij in občinskih volilnih komisij v mesecu juniju letos. Posvet je organizi- 
rala volilna komisija pri Predsedstvu Republiške konference SZDL Slovenije. 

Med ostalimi odprtimi vprašanji je v zvezi z dograjevanjem volilnega si- 
stema prisotno tudi vprašanje, kako urediti način delegiranja delegatov v 
zbore Skupščine SR Slovenije. Zagotoviti bi morali namreč stalno in tesno po- 
vezanost teh delegatov z zbori občinske skupščine in celotno samoupravno de- 
legatsko bazo in onemogočiti, da bi se skupine delegatov, ki jih oblikujejo zbori 
ene ali več občinskih skupščin, osamosvojile in prevzele nase funkcije delegatske 
baze za zbore Skupščine SR Slovenije. 

Novi zakon o določitvi okolišev in števila delegatskih mest po dejavnostih 
in okoliših za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije, ki je bil sprejet 
konec leta 1977, ustvarja deloma ugodnejše pogoje za povezavo delegatov v 
Skupščini SR Slovenije z zbori združenega dela občinskih skupščin, in sicer 
tako, da povečuje število delegatskih okolišev na posameznih področjih in s tem 
zmanjšuje število občin, ki oblikujejo skupine delegatov za pošiljanje delegatov 
v Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije. 

V tej smeri bi lahko omenjeni zakon še deloma spremenili in dopolnili 
pred volitvami v letu 1982. To velja predvsem za tiste okoliše, ki imajo dve 
ali več delegatskih mest in je vanj vključenih več občin. To je primer tudi za 
9. okoliš za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela, socialno-zdravstve- 
nega področja, ki obsega občine Celje, Laško, Šentjur pri Celju, Šmarje pri 
Jelšah, Sevnica, Brežice, Slovenske Konjice, Žalec, Mozirje, Velenje in Za- 
gorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik, ki ima dve delegatski mesti. 

Z določanjem novih okolišev pa ne bo mogoče doseči večje poenostavitve 
delegiranja delegatov v Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije. Poeno- 
stavitve bi bile možne le, če se v tej smeri spremenijo določbe zakona o volitvah 
in delegiranju v skupščine. To so določbe od 86. do 91. člena tega zakona. Te 
določbe terjajo ustrezno zastopanost področij združenega dela glede na število 
delovnih ljudi in udeležbo pri ustvarjanju družbenega proizvoda pri delitvi 
delegatskih mest v Zboru združenega dela Skupščine SR Slovenije. Tako je 
sedaj v celoti uveljavljen proizvodni princip, čeprav nekateri predlagajo, da 
bi morali pri tem upoštevati tudi teritorialno načelo. Vsaka občina naj ima 
praviloma vsaj eno delegatsko mesto v Zboru združenega dela, ne glede na 
zastopanost področij združenega dela. Takega načina delegiranja delegatov v 
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije pa ni moč sprejeti. 

Drugi odstavek 162. člena ustave SR Slovenije sicer določa, da je mogoče 
uporabiti kot merilo pri določanju števila delegatov za Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije poleg števila delovnih ljudi na posameznih področjih 
združenega dela še druga merila, vendar le taka, da se zagotovi ustrezna za- 
stopanost določenih področij združenega dela, ne pa teritorialna zastopanost 
po občinah. Res je, da pri tem velja še dodatno merilo, in sicer kot korektiv, 
to je višina ustvarjenega družbenega proizvoda na posameznih področjih zdru- 
ženega dela. Zato bo potrebno kljub določenim možnim poenostavitvam tudi v 
bodoče v zakonski ureditvi zagotoviti ustrezno zastopanost posameznih pod- 
ročij združenega dela pri določanju števila delegatskih mest v Zboru združe- 
nega dela Skupščine SR Slovenije. Pri tem pa bo nujno upoštevati temeljno 
ustavno načelo, da je potrebno z odločanjem delovnih ljudi pri uresničevanju 
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oblasti in pri opravljanju drugih družbenih zadev v temeljnih organizacijah 
združenega dela in drugih temeljnih samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih ter prek njihovih delegacij in delegatov v skupščinah družbenopolitičnih 
skupnosti in v drugih organih samoupravljanja zagotoviti socialistično samo- 
upravno demokracijo kot posebno obliko diktature proletariata. 

Ker bo potrebno spremeniti in dopolniti nekatere volilne zakone zaradi 
sprejetja novih ustavnih amandmajev in za ureditev nekaterih odprtih vpra- 
šanj v zvezi z dograjevanjem volilnega sistema, je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije v svoj program dela za leto 1981 vključil pripravo predlogov za 
spremembe in dopolnitve štirih volilnih zakonov. Predlogi za izdajo zakonov 
o spremembi in dopolnitvi omenjenih zakonov z osnutki zakonov bodo zborom 
Skupščine SR Slovenije predloženi v obravnavo v drugem trimesečju 1981. 
S tem bo omogočena tudi obravnava vprašanja, ki ga je postavila omenjena 
skupina delegatov iz Celja. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: So delegati skupine delegatov 9. okoliša 
zadovoljni z odgovorom? (Da.) 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov 6. okoliša iz Radelj bo odgovor- 
jeno na jutrišnji seji, in sicer v okviru uvodne obrazložitve podpredsednika 
Izvršnega sveta. 

Delegatsko pobudo pa želi postaviti tovarišica Evlalija Pajer iz Idrije. 
Prosim! 

Evlalija Pajer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skladno s 40. členom poslovnika Skupščine SR Slovenije in sklepom Skupščine 
občine Idrija predlagamo delegati za Zbor združenega dela in za Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije delegatsko pobudo s predlogom. Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije predlagamo, da predloži Skupščini SR Slovenije za- 
konski predlog o podaljšanju veljavnosti zakona o rudniku živega srebra Idrija. 

Utemeljitev: Rudnik živega srebra Idrija je začasno ustavil proizvodnjo 
živega srebra leta 1977, potem ko je dve leti zaporedoma ustvarjal izgubo v 
skupnem znesku okoli 150 milijonov dinarjev. Izguba je nastala predvsem za- 
radi katastrofalnega padca cen živemu srebru na svetovnem trgu. Za primer- 
javo naj povemo, da so bile poprečne cene od leta 1968 do 1975 okoli 400 do- 
larjev po jeklenki in so v letih 1976, 1977 padle na vsega 90 do 100 dolarjev po 
jeklenki. 

Skupščina SR Slovenije je v zvezi z reševanjem socialnih in ekonomskih 
problemov v Idriji sprejela dva zakona. Prvi zakon je zagotavljal socialno 
varnost tedaj 1000-članskemu kolektivu in je bil sprejet leta 1977, drugi, ki je 
bil sprejet v začetku leta 1979, pa je zagotavljal ohranitev rudnih bogastev, saj 
je na tem področju še okoli 10% svetovnih zalog živega srebra. 

V skladu s sprejetim konceptom reševanja problematike Rudnika živega 
srebra Idrija, s kakršnim je bil seznanjen tudi republiški Izvršni svet, je bilo 
predvideno, da se do 30. junija 1980 izdela elaborat za ponovno oživitev pro- 
izvodnje v rudniku. Rudarski inštitut je ta elaborat izdelal, sicer z zamudo 
štirih mesecev, vendar kvalitetno. Glede na gibanje cen živega srebra — tre- 
nutna cena je okoli 420 dolarjev po jeklenki — in glede na potrebna vlaganja, 
bo proizvodnja živega srebra lahko normalno stekla v letu 1983. Rezultati štu- 
dije pa hkrati opozarjajo, da bi bila proizvodnja po trenutni ceni na meji ren- 
tabilnosti. 
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Rudnik je v ta namen pripravil sporazum s potrošniki živega srebra v Ju- 
goslaviji in uporabniki deviz po načelu skupnega dohodka. Rudnik bi tako kril 
vse jugoslovanske potrebe po tej surovini in bi imel okoli 5 milijonov dolarjev 
letnega izvoza. Sporazumevanje o skupnem vlaganju je v teku, vendar zaradi 
zakasnitve programa ne bo realizirano v predvidenem roku, to je do 31. 12. 1980. 

Iz povedanega izhaja, da ni mogoče začeti proizvodnje pred letom 1983 in 
da zato še vedno ostaja potreba po vzdrževanju rudnika, da si ne zapremo 
možnosti za kasnejšo eksploatacijo. Ce pa gibanje cen na svetovnem trgu ne 
bo tako progresivno kot je bilo v zadnjih dveh letih, pa pomeni, da se bo status 
rudnika, ki samo ohranja rudna bogastva pred potopitvijo, nadaljeval. V ko- 
likor ne bi odvodnjavali rudnika, se odpovemo rudnemu bogastvu, morebitno 
zalitje jame pa bi lahko ogrozilo večji del mesta Idrije zaradi pospešenega po- 
sedanja tal, ki se v takih primerih često dogaja. 

Samo vzdrževanje sedanjih rudniških naprav zagotavlja relativno hiter 
dostop do rudnih teles v primeru ugodnih ekonomskih pogojev. Stroški vzdrže- 
vanja pa se zreducirajo na vsega 30 milijonov dinarjev letno. Vsi elaborati in 
podrobnejše obrazložitve so že bili dostavljeni Komiteju za energetiko, indu- 
strijo in gradbeništvo pri republiškem Izvršnem svetu. Na podlagi gornje ute- 
meljitve dajemo pobudo, da se po hitrem postopku podaljša veljavnost zakona 
o Rudniku živega srebra Idrija za nadaljnjih pet let, ker še vedno obstajajo 
vsi razlogi, zaradi katerih je Skupščina SR Slovenije 24. aprila 1979 ta zakon 
sprejela. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Pobudo bomo posredovali Izvršnemu sve- 
tu, da se do nje opredeli in bomo kasneje odločali o njeni usodi. 

Zeli še kdo postaviti kakšno delegatsko vprašanje ali dati kakšno pobudo? 
(Ne.) Ce ne, zaključujem to točko dnevnega reda. 

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

Zaključujem 45. sejo Zbora združenega dela, hvala za sodelovanje in ude- 
ležbo. 

(Seja zbora je bila končana ob 14.55.) 
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(25. novembra 1980) 

Predsedoval: Emil Tomažič, 
predsednik Zbora združenega dela 

Pričetek seje ob 9.08. 

Predsednik Emil Tomažič: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
46. sejo Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije, ki sem jo sklical na 
podlagi prvega odstavka 97. člena poslovnika naše Skupščine. Skladno z 18. 
členom poslovnika našega zbora bomo najprej izvolili Komisijo za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja za današnjo sejo zbora in verificirali po- 
oblastila. 

Zboru predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja izvolimo naslednje delegate: za predsednico Mileno Smiljanič, za 
člana pa Štefana Jutriša in Danila Bratina. So predlagani delegati navzoči? 
(Da.) Zeli kdo o predlogu razpravljati? (Ne želi.) 

Prehajamo na glasovanje. Kdor je za ta predlog, naj prosim glasuje z 
dvigom roke! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

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

Prosim komisijo, da se sestane in pripravi poročilo za zbor. 
Na današnjo sejo zbora so vabljeni člani Sveta republike, člani Sveta fede- 

racije in predstavniki Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, Republiškega 
sveta Zveze sindikatov Slovenije, Republiške konference SZDL Slovenije, Go- 
spodarske zbornice Slovenije, Zavoda za družbeno planiranje, Zveze vodnih 
skupnosti Slovenije, Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije, Samoupravne 
interesne skupnosti elektrogospodarstva Slovenije, Samoupravne interesne 
skupnosti za železniški in luški promet SR Slovenije, Samoupravne interesne 
skupnosti za nafto in plin v SR Sloveniji, Samoupravne interesne skupnosti za 
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PTT promet, Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino, 
Republiške skupnosti za ceste in Zadružne zveze Slovenije. 

Na sejo zbora so vabljeni tudi predsedniki odborov našega zbora, člani 
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ, delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ ter poroče- 
valci odborov in komisij, in sicer: Franc Krabonja, poročevalec Odbora za 
agrarno politiko, Stanka Pospiš in Francka Herga, poročevalki Odbora za fi- 
nance, Branko Kozamernik, poročevalec Odbora za stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja, Anton Jelenko, poročevalec Odbora za družbeno 
ekonomske odnose, Franc Vičar, poročevalec Odbora za družbenoekonomski 
razvoj, Cveto Gatnik, poročevalec Komisije za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve in Majda Lindič, poročevalka Zakonodajno-pravne komisije. 

Prosim vse tiste delegate, ki nameravajo zastaviti delegatska vprašanja — 
nekateri so to že storili — da posredujejo ta vprašanja v pismeni obliki že se- 
daj na začetku seje, da bi lahko z njihovo vsebino seznanili Izvršni svet ozi- 
roma ustrezne republiške funkcionarje in jim na ta način omogočili, da bi 
nam pripravili odgovore na zastavljena delegatska vprašanja že na današnji 
seji, če bo to seveda mogoče. 

Ker obravnavamo danes tudi zakone v zadnji fazi, predlagam delegatom, 
ki nameravajo predložiti amandmaje, da to store čimprej. V skladu s poslov- 
nikom opozarjam, da je potrebno vložiti amandma v pismeni obliki, opremljen 
s podpisi desetih delegatov. En amandma smo že dobili. 

Obveščam vas, da ste prejeli danes na klop listo predstavnikov Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije k posameznim točkam dnevnega reda, zato jih 
posebej ne bom navajal, prav tako pa tudi ne bom posebej navajal predloženih 
gradiv k posameznim točkam dnevnega reda. 

Na klop ste prejeli več gradiv, med njimi so nekatera poročila delovnih 
teles, mnenja Izvršnega sveta in predlogi sklepov k posameznim zadevam. V 
zvezi s tem mi dovolite, da pojasnim razloge za takšno situacijo. Verjetno ste 
že vsi seznanjeni z dejstvom, da smo prejeli nekatera gradiva od Zbora re- 
publik in pokrajin Skupščine SFRJ precej pozno. Ker gre za povezano proble- 
matiko z osnutkom zvezne resolucije, je bilo smotrno vse te zadeve obravna- 
vati skupaj. Zato tudi naš Izvršni svet ni mogel prej izreči svojega mnenja do 
vseh teh aktov, prav tako pa tudi ne naša delovna telesa. Prosim vas, da to 
obrazložitev sprejmete z razumevanjem na znanje. Predlagam, da kolikor se 
bo le dalo, nekatera od teh gradiv tudi pregledate po skupnem zasedanju vseh 
treh zborov. 

Medtem je verifikacijska komisija končala z delom in prosim predsednico 
za poročilo. 

Milena Smiljanič: Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in 
imunitetna vprašanja Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za 46. 
sejo dne 25. 11. 1980. 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo 
delegatska pooblastila 143 delegatov, in sicer: iz gospodarskega področja 88 de- 
legatov, iz prosvetno-kulturnega področja 17 delegatov, iz socialno-zdravstve- 
nega področja 12 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 15 delegatov, iz obrtne in 
podobnih dejavnosti 5 delegatov, iz delovnih skupnosti državnih organov, druž- 
benopolitičnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti 5 delegatov 
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in iz delegacije aiktvnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi v oboroženih 
silah SFRJ 1 delegat. 

Na današnji seji niso prisotni delegati iz naslednjih področij oziroma oko- 
lišev: gospodarsko področje 16. okoliša — 1. delegat, 25. okoliš 1 delegat; pro- 
svetno->kulturno področje: 2. okoliš — 1 delegat; socialno-zdravstveno področje: 
1. okoliš — 1 delegat; kmetijska dejavnost: 4. okoliš — 1 delegat in 5. okoliš — 
2 delegata. Skupno je odsotnih 7 delegatov. 

Komisija je pregledala vsa predložena pooblastila in ugotovila, da so vsa 
pooblastila v skladu z zakonom 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? {Ne želi.) 

Ker ne želi nihče razpravljati, prehajamo na glasovanje. O poročilu bomo 
glasovali v celoti, ker kot smo slišali ni nobeno pooblastilo sporno. Kdor je za 
poročilo verifikacij ske komisije, naj to potrdi z dvigom roke! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno potrdil poročilo Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov za 
današnjo 46. sejo Zbora združenega dela. Prav tako ugotavljam, da lahko zbor 
veljavno odloča, ker je na seji navzoča večina delegatov. 

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

Z dopisom z dne 6. 11. 1980 sem razširil dnevni red seje z osnutkom odloka 
o spremembi odloka o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih davščin, 
ki se v letu 1980 odstopijo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose 
s tujino. Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ je namreč poslal prečiščeno 
besedilo tega odloka. Ob obravnavi v Odboru za finance našega zbora pa je bilo 
ugotovljeno, da je naš zbor na seji, dne 11. 7. 1980 že dal soglasje k osnutku 
odloka in pooblastil delegacijo, da uveljavlja predlagane pripombe in stališča 
k temu aktu. Ker priloženo prečiščeno besedilo ne odstopa od pripomb, ki so 
bile dane ob prvi obravnavi tega akta, je odbor predlagal umik tega odloka z 
dnevnega reda današnje seje. Zato predlagam, da bi zbor iz razširitve z dne 
6. 11. obranaval le naslednje akte, ki jih je predložil Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ: 

— osnutek odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejetju družbe- 
nega plana Jugoslavije za dobo od leta 1981 do leta 1985 in o določitvi roka 
za predložitev osnutka oziroma predloga družbenega plana Jugoslavije Skup- 
ščini SFR Jugoslavije, 

— osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnem obsegu 
proračunskih odhodkov federacije za leto 1980 — prečiščeno besedilo in 

— osnutek delovnega programa Zbora republik in pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije za leto 1981. 

Z istim dopisom sem umaknil z dnevnega reda seje osnutek družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje od leta 1981 do 1985. V zvezi s tem ste delegati 
prejeli informacijo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFR Jugoslavije o stanju v zvezi s sprejemanjem dogovorov 
o temeljih plana in družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981—1985 ter 
resolucije za leto 1981. Z dnevnega reda za današnjo sejo umikam tudi osnutek 
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projekcije plačilne bilance Jugoslavije za leto 1981 in osnutek projekcije de- 
vizne bilance Jugoslavije za leto 1981, ker Zbor republik in pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije teh dveh aktov še ni predložil. 

Glede na vse to predlagam zboru, da sprejme za današnjo sejo zbora na- 
slednji dnevni red: 

1. določitev dnevnega reda 46. seje Zbora združenega dela, 
2. poročilo o stanju dogovarjanja o temeljih družbenega plana SR Slo- 

venije 1981—1985 in predlog dogovora o temeljih družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1981—1985, 

3. osnutek družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985, 
4. osnutek resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slo- 

venije v letu 1981, 
5. predlog izhodišč za pripravo predloga zakona o proračunu SR Slove- 

nije v letu 1981, 
6. predlog za izdajo zakona o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za 

davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti 
v letu 1981, z osnutkom zakona, 

7. predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah 
republiških davkov in taks, z osnutkom zakona, 

8. predlog za izdajo zakona o določitvi stopnje za obračunavanje amorti- 
zacije za osnovna sredstva določenih uporabnikov družbenih sredstev, z osnut- 
kom zakona, 

9. predlog za izdajo zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkov za 
zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti, z osnutkom 
zakona, 

10. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju 
skladnejšega regionalnega razvoja v Socialistični republiki Sloveniji, 

11. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnem ob- 
segu proračunskih odhodkov federacije za leto 1980, prečiščeno besedilo, 

12. osnutek odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejetju družbe- 
nega plana Jugoslavije za dobo od leta 1981 do leta 1985 in o določitvi roka za 
predložitev osnutka oziroma predloga družbenega plana Jugoslavije Skupščini 
SFR Jugoslavije, 

13. osnutek resolucije o glavnih smernicah in okvirih politike družbeno- 
ekonomskega razvoja Jugoslavije v letu 1981, 

14. osnutek odloka o skupni devizni politiki Jugoslavije za leto 1981, 
15. osnutek odloka o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne politike 

ter skupnih temeljev kreditne politike v letu 1981, 
16. osnutek zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije 

za leto 1981, 
17. osnutek odloka o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih dav- 

ščin, ki se v letu 1981 odstopijo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske 
odnose s tujino, 

18. osnutek odloka o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe federacije 
v letu 1981, 

19. osnutek delovnega programa Zbora republik in pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije za leto 1981, 

20. volitve in imenovanja, 
21. predlogi in vprašanja delegatov. 
15» 

i 
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Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega pred- 
loga dnevnega reda? (Ne.) 

Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani dnevni red, naj prosim 
glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red za današnjo sejo zbora soglasno sprejet. 
Obveščam vas, da bomo na skupnem zasedanju Zbora združenega dela, 

Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora poslušali uvodno obrazložitev k 
poročilu o stanju dogovarjanja o temeljih družbenega plana SR Slovenije 
1981—1985, k osnutku družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 
in k osnutku resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije 
v letu 1981, ki jo bo podal tovariš Jože Florjančič, podpredsednik Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije. 

Počakali bomo na delegate ostalih dveh zborov. Prosim, da medtem pre- 
gledate material, ki ste ga prejeli na klop. 

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

Predsednik Emil Tomažič: Najprej bi se dogovorili o nadaljnjem 
poteku naše seje. Zavedamo se, da ste dobili na klop veliko materiala in da ga 
niste utegnili pregledati in se z njim seznaniti. Ker bo verjetno današnja seja 
daljša, prosim vse tiste delegate, ki so kakorkoli vezani na prevoz, da računajo 
s tem, da bodo kasneje odšli iz Ljubljane. 

Predlagam 40 minut odmora, ki bi ga uporabili za pregled gradiva, da ka- 
sneje ne bi več prekinjali našega dela, razen če bi procedura sama po sebi to 
zahtevala. Se strinjate s tem predlogom? (Da.) Prekinjam sejo, ki jo bomo 
nadaljevali po 11. uri. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.40 in se je nadaljevala ob 11.23.) 

Predsednik Emil Tomažič: Predlagam, da nadaljujemo z delom. 
Preden bi prešli na 2. točko dnevnega reda, predlagam zboru naslednje. 

Ker bomo imeli na današnji seji veliko dela in ker naš zbor že nekaj časa nima 
podpredsednika, predlagam, da bi nam pri delu pomagal tovariš Branko Ko- 
zamernik, predsednik našega Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in 
varstvo okolja. Je kdo proti temu predlogu? (Ne.) Dajem ta predlog na glaso- 
vanje. Prosim, če to potrdite z dvigom roke! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Prosim tovariša Branka Kozamernika, da zavzame svoje mesto. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo poro- 
čila o stanju dogovarjanja o temeljih družbenega plana SR Slovenije 1981 do 
1985 in predloga dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1981—1985, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. Naj vas sezna- 
nim, da bo uvodna obrazložitev objavljena v Poročevalcu naše Skupščine in 
prepričan sem, da bo velik del uvodne razprave objavljen tudi v dnevnem 



46. seja 229 

tisku. Prav tako velja to za včerajšnjo uvodno obrazložitev k zakonom s pod- 
ročja samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje, ki jo je podal 
podpredsednik Izvršnega sveta, tovariš Vladimir Klemenčič. 

Poročilo je bilo objavljeno v Poročevalcu št. 19, predlog dogovora o teme- 
ljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 pa ste prejeli z do- 
pisom z dne 20. 11. 1980. Danes ste prejeli na klop poročilo skupine delegatov 
za proučevanje poročil Izvršnega sveta o poteku dogovarjanja o temeljih druž- 
benega plana SR Slovenije, k predlogu dogovora, v katerem je vsebovan pred- 
log sklepa, ki naj bi ga zbor sprejel na današnji seji. 

V zvezi z nadaljnjo obravnavo naj vas obvestim, da je naloga našega zbo- 
ra, da predlog dogovora o oceni glede na usklajenost s smernicami Skupščine 
SR Slovenije za pripravo družbenega plana SR Slovenije 1981—1985, s stali- 
šči zbora, sprejetimi k osnutku dogovora in vsemi ostalimi sklepi in stališči, 
sprejetimi v zvezi z gospodarsko stabilizacijo. 

Obveščam vas, da je na seji prisotna skupina delegatov, ki jo je imenoval 
naš zbor na seji dne 30. septembra letos. V skupini so iz Zbora združenega 
dela tovarišica Vilma Manček in tovariša Anton Jelenko in Franc Vičar. Pro- 
sim skupino delegatov, da spremlja vse razprave k planskim aktom, ki jih ob- 
ravnavamo pri 2., 3. in 4. točki. Mislim, da bomo razprave oziroma sklepanje 
prekinili pri posameznih točkah dnevnega reda, skupina pa naj bi potem raz- 
prave pregledala in predlagala morebitne spremembe in dopolnitve k posamez- 
nim predlogom sklepov in tudi ugotovila, ali so ti sklepi v skladu s stališči 
Družbenopolitičnega zbora, tam kjer je ta zbor dal svoja stališča na podlagi 
72. člena poslovnika naše Skupščine. Zaradi racionalnosti pri delu naj bo sku- 
pina navzoča do vključno 4. točke dnevnega reda, to je do osnutka resolucije 
o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije za leto 1981. 

Želi predstavnik skupine delegatov besedo? (Da.) Besedo ima tovariš An- 
ton Jelenko. Prosim! 

Anton Jelenko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite mi, da vas pred začetkom razprave opozorim na nekaj osnovnih 
vprašanj, ki jih je do sedaj obravnavala medzborovska skupina delegatov. 

Skupina delegatov, ki je bila imenovana v septembru tega leta, je imela 
doslej pet sej. Poročila z vseh petih sej ste prejeli, zadnje z včerajšnje seje pa 
ste dobili danes na klop. 

Dovolite mi, da vas opozorim, da je bila skupina imenovana predvsem za- 
radi treh poglavitnih nalog, in sicer: da sproti obravnava poročila Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije o poteku dogovarjanja in sporazumevanja; da 
presoja skladnost z dogovorom opredeljenih skupnih nalog s smernicami za pri- 
pravo družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985, sprejetimi v tej 
Skupščini julija lani, vključno s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov 
posameznih nosilcev planiranja na ravni republike; da predlaga tudi dodatne 
usmeritve glede skladnosti skupnih nalog in obveznosti na podlagi politike in 
nalog, opredeljenih v Skupščini SR Slovenije; da ugotavlja različne interese, 
ki prihajajo do izraza pri opredeljevanju skupnih nalog v dogovoru in da 
predlaga rešitve, ki naj omogočijo hitrejšo uskladitev teh nalog in pravočas- 
no sprejetje dogovora. 

Pri tem je skupina delegatov sproti obravnavala stališča, mnenja, pripom- 
be in predloge stalnih delovnih teles Skupščine in zborov ter je tudi obve- 
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ščala stalna delovna telesa, delegacije, skupine delegatov in občinske skupščine 
o svojem delu. Skrbela je tudi za poenotenje stališč, mnenj, pripomb in pred- 
logov delegatov v delovnih telesih Skupščine SR Slovenije in njenih zborov 
ter drugih udeležencev v postopku obravnavanja poročil Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije o poteku pripravljanja predloga dogovora. 

Namen dela skupine je torej sprotna obravnava posameznih gradiv, ki 
se vežejo na to tematiko ter zaključna obravnava teh gradiv po obravnavi v 
pristojnih delovnih telesih zborov in Skupščine. Ob tem želim posebej pouda- 
riti, da je v prvi obravnavi skupina opravila samo predhodno obravnavo po- 
glavitnih problemov ter predlagala možne rešitve pristojnim delovnim telesom. 
Iz vseh poročil delovnih teles pa je razvidno, da so delegati v razpravah pod- 
prli mnenja, pripombe, predloge in ugotovitve skupine. S tem so bila poročila 
skupine v celoti podprta in so pomenila tudi osnovo za nadaljnje delovanje 
Izvršnega sveta pri usklajevanju končnega besedila predloga dogovora. 

Pomembno nalogo je imela skupina ob obravnavi gradiv, ki jih pristojna 
delovna telesa ter zbori niso posebej obravnavali. Tu mislim predvsem na 
rezultate usklajevanja glede kriterijev za prestrukturiranje gospodarstva. Pri 
tem je bilo ugotovljeno, da so predloženi kriteriji ustrezni zlasti z vidika ure- 
sničevanja dolgoročnih ciljev prestrukturiranja slovenskega gospodarstva in 
je zato posebej podprla usmeritev kriterijev za pospeševanje izvoza kot stra- 
teške razvojne usmeritve. V široki razpravi je skupina poudarila, da je potreb- 
no kriterije dosledno spoštovati, da pa morebitne modifikacije ne smejo odsto- 
pati od dolgoročnih ciljev razvoja. Take modifikacije kriterijev so potrebne 
predvsem v zvezi z razvojem kmetijstva. 

Skupina je večkrat poudarila, to pa so podprla tudi stalna delovna telesa, 
da kriteriji prestrukturiranja ne pomenijo samo nove naložbe, pač pa tudi mo- 
dernizacijo, vlaganje v znanje, v boljšo organizacijo in izkoriščanje kapacitet 
ob utrjevanju enotnega jugoslovanskega trga, pri čemer so omejitveni faktor 
pri naložbah realne dohodkovne možnosti, prav tako pa je potrebno pri nalo- 
gah prestrukturiranja gospodarstva upoštevati tudi zmanjšane možnosti uvoza 
opreme. 

Skupina je tudi ugotovila, da so osnovne intence kriterijev v celoti spre- 
jemljive in pomenijo realizacijo večkrat zahtevane širše družbene verifikacije 
investicijskih odločitev. Poudarjeno je bilo, da naj bi bolj razvite občine te kri- 
terije zaostrile, kar bi omogočilo, da se kriteriji v manj razvitih občinah ustre- 
zno prilagodijo v skladu z dogovorjenimi korektivi, to pa bi pomenilo, da do- 
bijo manj razvita območja dodatne spodbude ob njihovi odgovornosti za svoj 
razvoj. 

Skupina je na dveh sejah obravnavala predlog dogovora o temeljih druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985. Pri tem moram poudariti, 
da je bila skupina v nekoliko boljšem položaju, vsaj kar zadeva gradiva, saj 
je na svoji četrti seji obravnavala prvi delovni osnutek predloga dogovora o 
temeljih plana, na včerajšnji peti seji pa predlog dogovora v takšni obliki, kot 
ste ga tudi vi prejeli pretekli teden. 

Moram tudi poudariti, da je skupina na četrti seji podrobno obravnavala 
poslani predlog dogovora ter Izvršnemu svetu predlaga, da pri končni pri- 
pravi predloga dogovora upošteva mnenja, pripombe in predloge iz razprave na 
seji skupine delegatov. Na včerajšnji seji pa smo ugotovili, da je Izvršni svet 
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ustrezno uveljavil večino pripomb, ki jih je oblikovala naša skupina in so te 
ugotovitve razvidne iz poročila z včerajšnje seje skupine. 

V imenu skupine pa želim posebej opozoriti na način sprejemanja dogo- 
vora o temeljih plana. Po zveznem in republiškem zakonu o planiranju se z 
dogovorom določajo konkretne obveznosti in naloge, ki jih spemljajo udele- 
ženci dogovora, torej so le-ti podpisniki in so tudi odgovorni za izpolnitev z 
dogovorom prevzetih nalog. Enako velja tudi za Izvršni svet, ki je odgovoren 
za potek dogovarjanja, prav tako pa je tudi podpisnik dogovora za konkretne 
naloge, ki jih bo izpolnjeval. Skupščina SR Slovenije torej neposredno ni pod- 
pisnik dogovora in zato dogovora tudi ne sprejema, kot to velja za ostale skup- 
ščinske akte. Kljub temu pa smo se z Izvršnim svetom delovno dogovorili, 
da Izvršni svet ne bo podpisal dogovora o temeljih družbenega plana SR Slo- 
venije, niti dogovorov o temeljih plana Jugoslavije, dokler ne bo opravljena 
politična razprava v zborih te Skupščine. 

V današnji razpravi moramo torej oceniti skladnost dogovora z vidika 
vsebine smernic in politike, opredeljene v tej Skupščini, po potrebi pa obliko- 
vati tudi dodatne pobude za uskladitev posameznih razvojnih vprašanj. Iz tega 
pa tudi sledi, da nas po današnji razpravi čaka še razprava o vsebini štirih 
dogovorov o temeljih družbenega plana Jugoslavije. 

Dovolite mi, da ob zaključku opozorim na stališče skupine, da je po nje- 
nem mnenju predlog dogovora o temeljih družbenega plana usklajen s smer- 
nicami te Skupščine za pripravo plana. To skladnost ugotavljamo tudi v za- 
ključku poročila skupine delegatov, ko predlagamo, da naj zbori sprejmejo 
sklep z ugotovitvijo, da so predvideni udeleženci dogovora ponudili dogovor, ki 
je v skladu z doslej opravljenimi usmeritvami politike razvoja SR Slovenije. 
Ce pa se bomo na današnji seji od tega osnovnega vprašanja, to je glede sklad- 
nosti vsebine dogovora s smernicami, dokončno opredelili, predlagam, da v tem 
smislu ugotovimo, da Izvršni svet dogovor lahko podpiše. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Želijo poročevalci delovnih 
teles besedo? (iNe želijo.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Avgust Ošlaj, delegat Zbora zdru- 
ženega dela za področje gospodarstva, 19. okoliš, Lendava. Prosim! 

Avgust Ošlaj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupini delegatov za Zbor občin in Zbor združenega dela Skupščine SR Slo- 
venije iz občine Lendava sta na seji dne 21. 11. 1980 ob proučevanju predloga 
dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 
ugotovili, da je v predlogu dogovora izpuščeno besedilo, ki ga vsebuje osnu- 
tek samoupravnega sporazuma o temeljih plana Samoupravne interesne skup- 
nosti za nafto in plin v SR Sloveniji za obdobje 1981—1985, in sicer v 24. čle- 
nu točke B in v 27. členu, točka 1 ter osnutek dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1961—1985 v 61. členu. 

Navedena osnutka vsebujeta tudi določilo o investicijskih naložbah v 
gradnjo druge faze rafinerije v Lendavi s kapaciteto do 2 milijonov ton letne 
predelave surove nafte. Znano je, da priprave na to investicijo potekajo že 
nekaj let, da so v ta namen že zgrajeni nekateri energetski objekti in da so 
sklenjene mednarodne pogodbe za dobavo in montažo opreme. 
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V obrazložitvi predloga dogovora o temeljih družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1981—1985 je v 6. poglavju — energija, v 2. točki, drugega 
odstavka dobesedno zapisano: »glede na osnutek samoupravnega sporazuma 
Samoupravne interesne skupnosti na nafto in plin pa ne vključuje izgradnje 
druge faze rafinerije nafte Lendava-«. 

Delegacija postavlja vprašanje in prosi za dodatno obrazložitev, kako si je 
razlagati citirano besedilo? Ali je razumeti, da investicija v izgradnji druge 
faze rafinerije v Lendavi v obdobju 1981—1985 nima družbene verifikacije, 
in če je to tako, ali je proučeno kakšne bodo ter kdo bo nosil posledice, če se z 
gradnjo ne bo nadaljevalo v naslednjem srednjeročnem obdobju? Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Giorgio 
Miani, delegat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 29. okoliš, Ko- 
per. Prosim. 

Giorgio Miani: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupine delegatov za Zbor združenega dela, in sicer 29. okoliša s področja go- 
spodarstva, 6. okoliša s prosvetno-kulturnega področja in 6. okoliša s socialno- 
zdravstvenega področja, imajo naslednjo pripombo k predlog dogovora. 

Predlog 26. in 28. člena dogovora o temeljih družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1981—1985 oziroma besedilo, ki se nanaša na bazno kemično 
industrijo, je v predloženem besedilu nesprejemljivo, in sicer tam kjer se 
govori, da bo v bazni kemiji težišče na reševanju problemov rafinerijskih ka- 
pacitet za potrebe petrokemije pri pripravljanju programov propilenske ke- 
mije in tako dalje. Delovna organizacija Iplas, ki je nosilec projekta propilen- 
ske kemije, je s pripravami na to investicijo pričela že v letu 1974. Tako je te 
iste projekte preložila kot programe kontinuitete iz tekočega srednjeročnega 
obdobja na prihodnje že v letu 1976. Zato je nesprejemljivo, da bi ostali pri 
pripravi programov še naslednjih pet let, temveč je potrebno pristopiti k rea- 
lizaciji le-teh. 

Programi so usklajeni in dogovorjeni tako v slovenski kemični industriji, 
kakor tudi v poslovni skupnosti Petrokem, ki združuje bazno kemično indu- 
strijo Hrvatske. Dinamika izgradnje teh programov je vezana na dograditev 
petrokemičnega kompleksa na Krku, ki bo dograjen v letu 1984, zato je nujno, 
da je do tega roka dograjen tudi propilenski kompleks v Kopru. 

Zato predlagam, da se besedilo dopolni z ustreznim besedilom, ki bo ve- 
zalo podpisnike družbenega dogovora na realizacijo projektov v prihodnjem 
srednjeročnem obdobju. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Stanko Jaki, delegat 
Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 36. okoliš, Ljubljana-Center. 
Prosim. 

Stanko Jaki: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Po- 
sredoval bi nekaj krajših pripomb. Skupina delegatov 36. okoliša s področja 
gospodarstva predlaga, da se v obrazložitvi predloga dogovora o temeljih druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 na strani 20., točka 4, vne- 
sejo naslednje spremembe: 

V drugem stavku prvega odstavka naj se besedilo »domačih SIS«, nado- 
mesti z besedilom »območnih SIS«. 
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V drugem odstavku naj se upoštevajo naslednji popravki: 
V 2. alinei naj se besedilo: »v višini 30% vrednosti impulza«, nadomesti 

z besedilom: »v višini 20% vrednosti impulza«. 
V četrti alinei, naj se besedilo: »sovlaganje uporabnikov«, nadomesti z 

besedilom: »združevanje sredstev uporabnikov«. 
V šesti alinei naj se besedilo: »je upoštevano 30% sredstev Poštne hranil- 

nice, nadomesti z besedilom, »je upoštevano 20 % sredstev Poštne hranilnice«. 
V tretjem odstavku pa naj se upoštevajo naslednji popravki. 
V drugi alinei naj se besedilo : »je po obsegu večji od tovrstnega«, nado- 

mesti z besedilom: »je po obsegu manjši«. 
Besedilo tretje alinee pa naj se črta. 
Kratka obrazložitev. Predlog sprememb oziroma popravkov v točkah 1 

in 2 izhaja iz besedila predloga samoupravnega sporazuma o temeljih plana 
razvoja PTT prometa Slovenije za obdobje 1981—1985. 

K predlogu sprememb oziroma popravkov v 3. točki pa dajemo naslednjo 
obrazložitev. Predlog samoupravnega sporazuma o temeljih plana razvoja 
PTT prometa Slovenije za obdobje 1981—1985 predvideva obseg vlaganj v 
zmogljivosti republiškega pomena v višini 7876 milijonov dinarjev — cene iz 
leta 1980, medtem ko predlog dogovora o temeljih družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1981—1985 predvideva za PTT promet naložbe skupnega 
interesa v višini 7700 milijonov dinarjev. Predlog samoupravnega sporazuma 
o temeljih plana razvoja PTT prometa Slovenije za obdobje 1981—1985 pred- 
videva takšno finančno konstrukcijo za objekte republiškega pomena pri ka- 
terih je delež združenih sredstev porabnikov precej nižji, delež kreditnih sred- 
stev pa relativno višji kot pri financiranju objektov območnega pomena. Hva- 
la lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Razpravljala bo tovarišica 
Tanja Šareč, delegatka Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 39. oko- 
liš, Ljubljana-Vič-Rudnik. Prosim! 

Tanja Šareč: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša delegacija je oblikovala naslednji predlog dopolnitev k predlogu dogovo- 
ra o temeljih družbenega plana SR Slovenije. 

V zvezi z dejavnostjo proizvajalcev računalniške opreme delegacije meni, 
da predlagani 27. člen predloga dogovora o temeljih plana SR Slovenije ne 
daje dovolj garancije, da se bodo delovne organizacije, ki proizvajajo raču- 
nalniško opremo, posluževale domačih strokovnjakov s področja računalništva 
in ne kupovale tujega znanja, kot se je to doslej že dogajalo, čeprav smo bili 
domači strokovnjaki sposobni marsikaj storiti doma, kar smo naročili zunaj. 
Zato predlagamo dopolnitev tretje alinee 27. člena, ki naj se glasi: »V dejav- 
nosti računalniške opreme bodo SOZD Iskra, delovna organizacija Eelektro- 
tehna, SOZD Gorenje in druge zainteresirane organizacije v sodelovanju Z 
obema univerzama in inštituti, ki se ukvarjajo z računalništvom, izoblikovale 
skupni program razvoja in proizvodnje enotnega domačega računalniškega 
sistema ter sprejele potrebne ukrepe za njegovo uresničevanje na osnovi do- 
mačega znanja. Na podlagi samoupravnega sporazumevanja o združevanju 
dela in sredstev ter v skupno dogovorjeni organizacijski obliki bodo zagotav- 
ljale poleg skupnega razvoja proizvodnje, trženja in vzdrževanja računalniških 
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sistemov skupnega programa tudi skupen razvoj in proizvodnjo potrebnega 
računalniškega reprodukcijskega materiala od baznih tehnologij prek sklopov 
do računalniških modulov in enot.« 

Dogovor tudi nikjer ne omenja pomembnosti pridobivanja jedrskega go- 
riva in zagotovitev proizvodnih programov ter ustreznih sredstev. Zato v 28. 
členu predlagamo naslednjo dopolnitev; da se poleg naštetih prioritetnih na- 
log v bazni kemiji doda še pridobivanje jedrskega goriva. 

V 33. členu pa naj se za petim odstavkom doda šesti odstavek, ki naj se 
glasi: »V smeri razvoja zagotavljanja tehnološke in politične neodvisnosti pri 
izdelavi jedrskega goriva se bodo v skladu z medrepubliškimi dogovori nada- 
ljevale priprave za proizvodnjo in za postavitev polindustrijske naprave za 
jedrsko gorivo. V skladu z medrepubliškimi dogovori se bo nadaljevalo izva- 
janje programa razvoja in uporabe jedrske energije:« Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Jure 
Mlinar, delegat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 7. okoliš, Nova 
Gorica. Prosim! 

Jure Mlinar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Ker smo gradivo predloga dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1981—1985 dobili relativno pozno, v delegaciji nismo mogli pre- 
gledati oziroma ugotoviti, ali je predloženo gradivo usklajeno tudi s pred- 
hodnimi dokumenti, zato bom v svoji razpravi, ki sledi iz razprave na delega- 
ciji, posredoval le pripombe k določenim členom. 

V 20. členu, kjer je govora o razporejanju dohodka, je v zadnjem odstav- 
ku zapisano, da bo v delitvi sredstev za osebne dohodke ustrezneje ovredno- 
teno proizvodno delo v primerjavi z administrativnim, še posebej pa večje ust- 
varjalno in strokovno delo pri opravljanju nalog in večja odgovornost, zlasti 
pa še prispevki delavcev k dohodku, ki se dosega z izvozom. Menimo, da je 
potrebno dodati še, da bo ustrezneje ovrednoteno tudi delo v težjih pogojih 
dela. Menim, da je to politična usmeritev, ki je prisotna v slovenskem pro- 
storu, zato bi jo v tem členu morali predvideti. 

V 24. členu je zapisano, da je potrebno ob planiranju oziroma načrtova- 
nju nove investicije zagotoviti tudi sredstva za investicije v objekte družbe- 
nega standarda. Pod tem pojmom si predstavljamo objekte za družbene po- 
trebe in menimo, da bi morali dodati, da je potrebno zagotoviti sredstva za 
izgradnjo stanovanj za delavce, ker se bo zaradi teh investicij število delav- 
cev povečalo. 

V 57. členu, kjer je govora o izgradnji cest, je ponovno uporabljeno ne- 
pravilno imenovanje Goriških brd, zato je potrebno pravilno napisati odsek 
Solkan-Brda in ne Brdo. Tudi v zadnjem odstavku 58. člena je potrebno pra- 
vilno napisati cestni odsek avtoceste Vrtojba-Selo in ne Vrtojba-Sela. Hvala 
lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Ivan Ze- 
lenšek, delegat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 1. okoliš, Celje, 
Prosim. 

Ivan Zelenšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Ob obravnavi predloga dogovora o temeljih družbenega plana smo v poglavju 
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Ekonomski odnosi s tujino opozorili na nekatera pomembna vprašanja. Naši 
delegaciji in tudi nekaterim drugim s področja transporta se v zvezi z bese- 
dilom 10. člena na 5. strani, ki govori: »S samoupravnim sporazumom o te- 
meljih plana SISEOT prevzamejo člani SISEOT obveznost...« In da ne bi ci- 
tiral celotnega besedila člena, naj opozorim le na besedilo v predzadnji vrsti, ki 
pravi »ter 15 % povečanje deviznega priliva od izvoza storitev, zlasti od turiz- 
ma, transportnih dejavnosti in investicijskih del v tujini-«, zastavlja naslednje 
vprašanje. Ali lahko podpisniki tega družbenega dogovora in tudi člani Samo- 
upravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino prevzamejo tako 
obveznost, da bodo za toliko povečali devizni priliv, če gre za sistemsko neraz- 
rešena vprašanja? Zakon o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino 
jasno opredeljuje v 78. in 127. členu, da lahko organizacije združenega dela 
in druge osebe v dinarjih plačujejo transportno storitev tudi v tujini, s tem, 
da Zvezni izvršni svet vsako leto izda odlok o dinarjih, ki se priznavajo kot 
devize. V letošnjem letu, do danes Zvezni izvršbi svet še ni objavil v Uradnem 
listu tega odloka, zaradi česar so organizacije združenega dela, ki so tako 
obveznost prevzele, v težki situaciji. Novi predlog sprememb zakona o deviz- 
nem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino pa ima namen to črtati in dolo- 
ča, da imajo organizacije združenega dela le pravico do stimulacije, kar je v 
skladu z 82. členom zakona. In sedaj, če s tem dogovorom temeljne organiza- 
cije združenega dela to obveznost prevzamejo in je ne izpolnijo, se postavlja 
vprašanje, kdo je kriv za izpad precejšnjega deviznega neto priliva in seveda 
s tem tudi za zmanjševanje nekaterih plačilno-bilančnih pozicij v SR Sloveniji. 
Mislim, da je to zadevo potrebno urediti. 

Drugo vprašanje se nanaša na besedilo 11. in 13. člena dogovora. Menimo, 
da sta besedili navedenih členov nesprejemljivi, ker sta v nasprotju s celovito 
samoupravno ureditvijo ekonomskih odnosov s tujino. Pri tem 11. členu na- 
števa nekatere organizacije združenega dela, ki naj bi bile nosilci izvozno- 
uvoznih obveznosti v obdobju 1981—1985, zanemarja pa celotno združeno delo, 
ki je po zakonu osnovni nosilec obveznosti in pravic v deviznem sistemu. Ob 
tem je vloga usklajenih planov s samoupravnim sporazumom o temeljih pla- 
nov ekonomskih odnosov s tujino prenešena na člane samoupravne interesne 
skupnosti za ekonomske odnose s tujino. Takšno pojmovanje vloge samo- 
upravnega sporazuma nakazuje težnjo, da bi bili odnosi zaikovani in nespre- 
jemljivi skozi celotno srednjeročno obdobje. Obveznosti temeljnih in drugih 
organizacij združenega dela namreč izhajajo iz medsebojnih dolgoročnih po- 
vezav. Načela teh povezav so v 16. členu dobro opredeljena, manjkajo pa kon- 
kretnejša osnovna merila in postopki usklajevanja planov in samoupravnega 
sporazumevanja. 

Pri tem opozarjamo, da posamezne organizacije združenega dela, nave- 
dene v 11. členu, niiso podpisnice dogovora in zato podpisniki dogovora ne 
morejo v njihovem imenu sprejemati obveznosti in pravice. 

V 13. členu so v drugem, tretjem in četrtem odstavku ponujene rešitve v 
smislu obveznega usmerjanja razpoložljivih deviz za nekatere skupne gospo- 
darske potrebe. Tak način reševanja prenesenih problemov neustrezne go- 
spodarske strukture iz prejšnjega obdobja je bil instrument kratkoročnega 
ukrepanja v letu 1980, ne more pa biti obveznost slovenskega gospodarstva 
za celotno srednjeročno obdobje. Tudi za organizacije združenega dela, 
ki opravljajo dejavnosti, naštete v tretjem odstavku tega člena, veljajo enake 
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obveznosti za opredeljevanje skupnih dolgoročnih proizvodnih, dohodkovnih 
in drugih soodvisnosti kot za vse druge člane Samoupravne interesne skup- 
nosti za ekonomske odnose s tujino. Te dejavnosti kot primarne proizvodne 
dejavnosti imajo celo večjo možnost vključevanja v reprodukcijske verige s 
končnimi proizvajalci, se pravi izvozniki, zato je nujno, da se vzpostavi repro- 
dukcijsko povezovanje, ne pa da se z obveznim usmerjanjem deviz v teh 
dejavnostih zmanjšuje njihov interes za resnične dolgoročne samoupravne 
proizvodne povezave. 

Menim, da bi Izvršni svet moral posredovati obrazložitev, kdaj je usklajen 
plan tudi v samoupravni interesni skupnosti na področju ekonomskih odnosov 
s tujino. 

V 13. členu je tudi opredeljeno, da bodo za pokritje neogibnih deviznih 
potreb organov in organizacij družbenopolitičnih skupnosti člani samoupravne 
interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino zagotavljali devizna sredstva 
v višini do 11% ustvarjenih prilivov organizacij združenega dela. Namreč, 
gre za vprašanje združevanja deviz oziroma za zagotavljanje deviz družbeno- 
političnih skupnosti, čeprav gre tu za občino, republiko in federacijo. 

Mislim, da bo ta dogovor lahko sprejet, vsaj tako sem razumel tovariša 
Florjančiča, ko bodo znane tudi ostale kvantifikacije in potrebe oziroma, ko bo 
usklajen družbeni plan Jugoslavije. Prizadevati si je potrebno, da za potrebe 
družbenopolitičnih skupnosti tako v republiki kot tudi v federaciji ne bomo 
porabili več deviz kot v letu 1980, kajti v nasprotnem primeru ogrožamo ta 
dogovor, ki naj bi ga sprejeli. 

Predlagam, da naj Izvršni svet z vsemi podpisniki dogovora s področja 
ekonomskih odnosov s tujino prouči pripombe in ugotovi, katero besedilo do- 
govora bi najbolje ustrezalo. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Prijavljenih razpravljalcev 
ni več. Zeli še kdo besedo? (Da.) K besedi se je javila tovarišica Francka Herga, 
delegatka Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 16. okoliš, Maribor. 
Prosim! 

Francka Herga: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegati iz Maribora, ki smo prisotni na današnji seji zbora, ugotavljamo, da 
naša skupina delegatov ni razpravljala o predlogu dogovora o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985, ker smo gradivo prejeli šele 
v petek oziroma nekateri celo v ponedeljek, zato tudi nismo uspeli opraviti 
obravnave niti na skupini delegatov, kaj šele, da bi se posvetovali širše. 

Ko smo se z danes prisotnimi delegati na seji zbora pogovarjali, kaj glede 
na to storiti, smo prišli do ugotovitve, da kljub poročilom, ki so nam bila danes 
predložena, in kljub ekspozeju, ki smo ga poslušali, še vedno ni prisotna takšna 
stopnja usklajenosti, da bi lahko naš zbor ugotovil, da je dogovor v takšni fazi, 
da ga je v najkrajšem času možno tudi podpisati. 

Na nekaj od teh neusklajenosti je bilo opozorjeno že v današnji razpravi, 
saj so nekateri razpravljalci ugotavljali, da so nekatere stvari drugače opre- 
deljene v predlogih samoupravnih sporazumov o temeljih plana samoupravnih 
interesnih skupnosti. Vendar ne moremo reči, če je to tako ali ne, ker še ne 
poznamo vsebine samoupravnih sporazumov samoupravnih interesnih skupno- 
sti materialne proizvodnje. Samoupravni sporazumi samoupravnih interesnih 
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skupnosti družbenih dejavnosti so bili objavljeni konec preteklega tedna in 
smo to gradivo prav tako prejeli v petek oziroma včeraj, zato ne morem reči, 
kolikšna stopnja usklajenosti je že dosežena. Za nekatera področja bi lahko 
prepričljivo rekli, da je usklajenost še na dokaj nizki stopnji, še zlasti, ko 
ugotavljamo, da v osnutku družbenega plana govorimo o 10% zaostajanju 
skupne, splošne in osebne porabe za rastjo dohodka, da iz samega dogovora ni 
jasno razvidno, ali je to tako opredeljeno ali ne in da iz obrazložitve samouprav- 
nih sporazumov o temeljih plana družbenih dejavnosti izhaja, da so predlo- 
ženi sporazumi oblikovani na povprečni 4% stopnji rasti družbenega proiz- 
voda. Torej prav področje, za katerega smo se v odboru vedno zavzemali, da 
mora rasti počasneje od dohodka, ni usklajeno. 

Sprašujemo se, kako je mogoče, da smo kljub sprejetim usmeritvam in 
stališčem v nekaterih dejavnostih še vedno tako daleč od stabilizacijskih pri- 
zadevanj oziroma od dogovora, ki smo ga sprejeli tudi v smernicah, da bo rast 
splošne, skupne in osebne porabe za 10 °/o zaostajala za rastjo dohodka? 

O usklajenosti ostalih zadev s smernicami in drugimi dokumenti je težko 
razpravljati, ker tega dogovora nismo imeli, pa tudi zato, ker so se v tem letu 
od sprejetja smernic nekatera gospodarska gibanja spremenila, kar vse bo 
imelo za posledico, da bo dogovor nekoliko drugačen kot smo si zamišljali ob 
sprejemanju smernic. 

Zato predlagam zboru, da se delegati opredelijo, ali lahko že danes do- 
končno opravimo razpravo o predlogu dogovora ali pa bi vendarle kazalo raz- 
misliti tudi o predlogu, ki ga je nakazala skupina delegatov, da se ta razprava 
v našem zboru ponovi. 

Drugo vprašanje, na katerega želim opozoriti in ki v celoti ne sodi v to 
točko, o katerem pa bi vendar Zbor združenega dela danes moral nekaj spre- 
govoriti, je vprašanje, ki se nanaša na problematiko, na katero so opozorili že 
tudi delegati iz Velenja v delegatskem vprašanju. 

Menim, da delegati v Velenju pravilno ugotavljajo, da iz obrazložitve k 
predlogom samoupravnih sporazumov o temeljih planov republiških SIS za 
družbene dejavnosti izhaja, da moramo te obveznosti sprejeti do 10. decem- 
bra na referendumu. Vsi poznamo določila zakona o združenem delu, ki pra- 
vijo, da morajo delavci poznati celoten paket vseh obveznosti iz dohodka, da 
lahko o njih razpravljajo in odločajo. Ugotavljamo, da so ti sporazumi še ne- 
usklajeni, prav tako pa tudi ne vemo, kdaj bodo objavljeni sporazumi o teme- 
ljih planov za SIS materialne proizvodnje. Dokler je takšna stopnja neusklaje- 
nosti na ravni republike, se sprašujemo, kako naj v občini pripravimo vse 
potrebne dokumente, da bodo lahko vse obveznosti predložene tudi delavcem 
v sprejemanje na zborih delavcev. Zavedamo se političnega dogovora, da mo- 
ramo še v letošnjem letu sprejeti te planske dokumente, vendar se ob tem vsi- 
ljuje pomislek, ali lahko tako kršimo naše dogovore in zakone glede referen- 
dumskega sprejemanja, saj vendar vemo, kakšni so postopki. Ali ne bomo s 
takšnimi odločitvami vendar krepko škodovali vsebini sprejemanja in tudi iz- 
vajanju vseh teh dokumentov? Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Zeli še kdo besedo? (Ne.) 
Mislim, da bi kazalo odgovoriti vsaj na konkretno zastavljena vprašanja in 
prosim predstavnika Izvršnega sveta, tovariša Zivka Pregla, namestnika di- 
rektorja Republiškega zavoda za družbeno planiranje, da da odgovor. Prosim. 
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2 i v k o Pregl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Za- 
čel bi kar pri vprašanjih, na katera je opozorila tovarišica Hergova glede pro- 
cedure planiranja. 

Položaj je v resnici težak. V težkem položaju so planerji tako v temeljnih 
organizacijah združenega dela kot tudi v republiki, ki oblikujejo planske do- 
kumente — predlog dogovora in osnutek plana. Srečujejo se z dejstvom, da 
cela vrsta zadev še ni usklajenih. Gre za zadeve, katere je potrebno uskladiti 
v federaciji, kakor tudi za zadeve, ki bi morale biti usklajene v okviru samo- 
upravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti in materialne proizvodnje. 
To je ena stran medalje. 

Druga stran medalje pa so stališča Predsedstva SFR Jugoslavije, po kate- 
rih je potrebno dogovor, o temeljih plana, pred tem pa še ustrezne samo- 
upravne sporazume, sprejeti še v letošnjem letu, kar bi omogočilo obliko- 
vanje politike družbenoekonomskega razvoja za leto 1981 in s tem resolucijo, 
medtem ko bo družbeni plan Jugoslavije sprejet v prvih mesecih leta 1981. 

Poudariti moram, da je naša republika v vseh dosedanjih postopkih uskla- 
jevanja pri pripravi planskih dokumentov v federaciji opozarjala na tiste 
minimalne predpostavke, ki jih je potrebno zagotoviti, preden se sprejmejo 
samoupravni sporazumi in dogovori o temeljih planov. Opozarjali smo, da je 
potrebno sprejeti dokončne odločitve o vsem, kar neposredno vpliva na do- 
hodek temeljnih organizacij združenega dela, to je pospeševanje skladnejšega 
oziroma hitrejšega razvoja manj razvitih republik in SAP Kosovo, na proble- 
matiko ekonomskih odnosov s tujino in predvsem na financiranje zveznega 
proračuna. 

Tudi na ravni republike je nekaj takih področij, predvsem gre tu za fi- 
nanciranje SIS materialne proizvodnje in družbenih dejavnosti, skratka za vse 
tisto, kar se po enotnih merilih, virih in osnovah združuje v okviru republike. 
Analogna je pravzaprav situacija v občinah. V položaju, v kakršnem se naha- 
jamo vsi skupaj, mislim, da bi kazalo postopati takole. 

1. Potrebno je računati z dejstvom, da je to prvo plansko obdobje, v kate- 
rem v celoti veljata tako zvezni kot republiški zakon o sistemu družbenega 
planiranja in o družbenem planu. Verjetno se še spominjate, da je ob spreje- 
manju planov za tekoče plansko obdobje veljala usmeritev, da je potrebno 
plane sprejeti v smislu planskih zakonov, ki sta bila pripravljena v fazi osnut- 
ka, tako da smo le približno poznali vsebino zakonov. 

Kot vemo, so bili planski zakoni sprejeti, in sicer zvezni zakon februarja 
1976, naš republiški zakon pa decembra 1979 leta. Planska aktivnost na vseh 
ravneh zaostaja in to ne samo v vsebinskem smislu, zaradi težav pri uskla- 
jevanju, ki izhajajo iz tekoče gospodarske situacije, temveč tudi v procedural- 
nem smislu. Sistem planiranja, kakršen je zapisan v zakonih, ni enostaven, 
temveč terja svoj čas. 

2. To kar bi kazalo v tej situaciji upoštevati, je tudi dejstvo, da je 
na različnih ravneh in področjih družbene reprodukcije v preteklih me- 
secih potekalo intenzivno delo na področju planiranja. Ob tem, ko smo reševali 
tekoče težave, pa smo vendarle v vseh sredinah procesu planiranja posvetili 
osrednjo pozornost. Ugotovimo lahko, da je glede priprav planskih dokumentov 
situacija zelo različna. Mnoge temeljne organizacije združenega dela so tik 
pred sprejemom svojih temeljev plana, nekatere pa so svoje plane že sprejele. 
Kazalo bi se zgledovati po tistih, ki so to že storile in to na naslednjih osnovah. 
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2e nekaj časa je v naši republiki sprejeta usmeritev, da se delež obveznosti 
za gospodarsko infrastrukturo v dohodku ne bo povečal v naslednjem srednje- 
ročnem obdobju glede na tekoče obdobje. Zato predlagam, da temeljne organiza- 
cije združenega dela — taiko so postopale tiste, ki so temelje že sprejele — zapi- 
šejo v svoje temelje planov, da se delež dohodka za gospodarsko infrastrukturo, 
ki se bo združeval enotno v vsej republiki, ne bo povečal v naslednjem sred- 
njeročnem obdobju. 

Nadalje, politika rasti vseh oblik porabe je že nekaj časa dogovorjena in je 
zapisana tudi v predlogu dogovora o temeljih plana. Opredeljena je v tistem 
členu, ki govori o razporejanju dohodka in kjer je zapisano, da naj vse oblike 
porabe zaostajajo 10 % za rastjo dohodka, pri čemer pa se z letnimi ukrepi 
ureja diferenciacija po letih in po posameznih oblikah porabe. Računati je 
namreč potrebno, da bomo verjetno v letu 1981 glede osebnih dohodkov vodili 
neko bolj elastično politiko, pa vendarle v okviru srednjeročnih planskih pro- 
porcev, ki predvidevajo 10% zaostajanje. Predlagam torej, da se takšna usme- 
ritev 10% zaostajanja za dohodkom vgradi tudi v temelje plana. To so te- 
meljni proporci, ki so za sprejem temeljev plana v tozdu najpomembnejši. 

Nekaj podobnega je tudi glede pospeševanja hitrejšega razvoja manj raz- 
vitih republik in SAP Kosovo. 

V predlogu dogovora o temeljih plana republike, kakor tudi v samem os- 
nutku družbenega plana republike, ki je že dalj časa objavljen, so vgrajene 
predpostavke, vendar pa niti sami planerji na ravni republike niti Izvršni 
svet, ki je osnutek predložil Skupščini, še ne ve, kakšne bodo na tem področju 
končne odločitve. Ne preostane nam nič drugega, kot da v svoje planske doku- 
mente glede teh temeljnih proporcev vgradimo zatečeno stanje. Vsekakor pa 
moramo vsi računati z dejstvom, da se bodo zaradi usklajevanja kot tudi za- 
radi vseh drugih družbenoekonomskih razmer, pogoji razvoja v naslednjem 
srednjeročnem obdobju še spreminjali in da bomo glede nekaterih ključnih 
zadev prisiljeni ponoviti postopek usklajevanja. To je v smislu kontinuiranega 
planiranja normalna stvar, seveda pa si je potrebno prizadevati, da bi bilo 
teh ponovljenih usklajevanj čim manj. 

Glede nekaterih konkretnejših zadev. Pravilna je ugotovitev, da samo- 
upravni sporazumi o temeljih planov samoupravnih interesnih skupnosti druž- 
benih dejavnosti in gospodarske infrastrukture na eni in predlog dogovora o 
temeljih družbenega plana republike na drugi strani, niso usklajeni. Ko je bil 
predlog dogovora o temeljih plana pripravljen, ga je obravnaval tudi Izvršni 
svet, ki je zavzel svoje stališče. Iniciativni odbor za pripravo dogovora pa ga 
je obravnaval v razmerah, ko še nismo imeli na voljo predlogov samoupravnih 
sporazumov interesnih skupnosti materialne proizvodnje in družbenih dejavno- 
sti. Zato smo v predlog dogovora vgradili politiko, kakršna je vsebovana v 
osnutku družbenega plana, ki je danes pred nami v obravnavi in ki se je Iz- 
vršnemu svetu in iniciativnemu odboru zdela konsistentna z usmeritvijo v 
smernicah, ki jih je Skupščina sprejela lani, seveda upoštevaje nove pogoje — 
nižja predvidena stopnja rasti družbenega proizvoda in vse drugo, kar je s tem 
povezano. Lahko poudarim, da programi, kakor so zapisani v predlogu dogo- 
vora o temeljih plana republike, zagotavljajo ne več kot 30-odstotni delež in- 
vesticij v infrastrukturo v vseh investicijah v osnovna sredstva gospodarstva. 

Predvideno je tudi 10-odstotno zaostajanje vseh oblik porabe za rastjo 
dohodka, vendar z majhnim odstopanjem. Geološke raziskave, z zneskom s 
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kakršnim so zapisane, presegajo predvideno 10-odstotno zaostajanje skupne 
porabe za rastjo dohodka. Poleg tega pa tudi sredstva, ki naj bi se združevala 
v okviru skupnosti pokojninskega zavarovanja, zaradi demografskih pogojev 
in ob ohranjanju sistemskih rešitev, za katere smo se odločili pri pokojninskem 
zavarovanju, to je, da se rast pokojnin veže na rast osebnih dohodkov, v svoji 
celoti seveda presegajo predvideno rast porabe. V kolikor želimo, kar pa je bilo 
v dosedanjih razpravah na večih mestih zavrnjeno, tudi pokojninsko zavaro- 
vanje obravnavati v okviru celotnega spleta družbenih dejavnosti in vse to 
formirati na 10-odstotnem zaostajanju za rastjo dohodka, bo potrebno storiti 
še nekatere dodatne napore glede usklajevanja. 

V zvezi s tem bi predlagal naslednje. Izvršni svet bi v tem trenutku vse- 
kakor potreboval usmeritev Skupščine — bodisi podporo bodisi kritiko za 
svoje ravnanje v okviru iniciativnega odbora za pripravo dogovora o temeljih 
plana. Očitno je, da bo v okviru iniciativnega odbora v prihodnjih dneh po- 
trebno opraviti težko delo, da se uskladijo predlog dogovora in predlogi samo- 
upravnih sporazumov. V tem smislu, kot pravim, bi bodisi kritika bodisi pod- 
pora Izvršnemu svetu za njegovo delo v iniciativnem odboru s strani Skup- 
ščine bila dobrodošla. 

V razpravi je bilo danih veliko konkretnih pripomb. Na nekatere lahko 
neposredno odgovorim, za druge pa moram reči, da jih bom posebej označil, 
ker je potrebno njihovo vsebino uveljavljati prek samoupravnih sporazumov. 
Vprašanja so bila postavljena v zvezi s konkretnimi projekti, na primer rafi- 
nerija v Lendavi, Iplas — propilenska kemija in podobno. Dejansko je bil od- 
nos do teh in drugih projektov, v različnih fazah nastajanja planskih doku- 
mentov na ravni republike, različen. V osnutku dogovora o temeljih plana re- 
publike smo nekatere konkretne projekte neposredno navedli, pri čemer je 
Zavod za plan v obrazložitvi navedel tudi svoja, bodisi kritična bodisi pohvalna 
stališča. Posamezne projekte smo v osnutku dogovora navedli zato, ker smo 
pričakovali, da bo na ta način pospešen proces usklajevanja vseh tistih, ki so 
prizadeti in zainteresirani s posameznimi projekti, da bi v predlog dogovora 
dejansko lahko vgradili le tiste projekte, ki so usklajeni z vseh vidikov — tako 
z vidika najrazličnejših inputov, materialnih in finančnih, kot tudi z vidika 
plasmajev, z vidika potrebne površine, potrebnega števila zaposlenih, potreb- 
nih deviznih sredstev in podobno. Proces je medtem tekel tako, da po eni 
strani ugotavljamo, da so za nekatere investicije konstrukcije zaključene, 
razen finančne, ker se tu še v preveliki meri računa na bančna sredstva, kar 
pa je v nasprotju z načelom okrepljene vloge samofinanciranja investicij in 
učinkovitejšega izrabljanja investicijskih sredstev. 

Po drugi strani pa ugotavljamo, da je proces usklajevanja skrajno poča- 
sen na tistih sektorjih, ki naj v dogovoru o temeljih plana prevzemajo priori- 
tetno nalogo. To je predvsem sektor ekonomskih odnosov s tujino in usklaje- 
vanje nekaterih proizvodnih programov, na primer v elektroniki, v stroje- 
gradnji, v avtomobilski industriji, gradbeništvu in podobno. Izkazalo se je to- 
rej, da če bi v predlogu dogovora v tem trenutku navedli tistih nekaj projek- 
tov, ki so v vsakem pogledu pokriti, bi nam to povzročilo takšno fiziognomijo 
dogovora glede investicij, da v nobenem primeru ne bi bila skladna s smerni- 
cami. Namreč projekti, ki so kolikor toliko pokriti, niso tisti, ki naj bi tudi pri- 
spevali k izvozu, to niso tisti, ki so tehnološko napredni, ampak se argumenti- 
rajo in pojavljajo — z nekaterimi izjemami — z drugimi argumenti. To je bil 
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torej razlog, da je iniciativni odbor sklenil, Izvršni svet pa se je s tem strinjal, 
da se v dogovor o temeljih plana vnesejo samo tiste organizacijske naloge, za 
katere sistem planiranja zahteva, da morajo biti opravljene, preden se gre v 
izvedbo konkretnih projektov. To je temeljni razlog, zakaj projekti, ki so še 
bili navedeni v osnutku dogovora, niso več navedeni v samem osnutku plana 
in tudi ne v predlogu dogovora o temeljih plana republike. 

Glede nekaterih konkretnih zadev, na katere je opozoril tovariš Jaki v 
zvezi s PTT prometom, pa menim, da je večina pripomb sprejemljivih, neka- 
tere pa bo potrebno uskladiti s Samoupravno interesno skupnostjo za PTT 
promet. 

Glede vključevanja Inštituta Jožef Štefan v delo na področju računalništva 
pa dogovor sam ne more rešiti problema, na katerega je opozorila tovarišica 
Sarec v svoji razpravi, in prisiliti organizacije združenega dela na tem pod- 
ročju, da se usmerijo v domačo znanost. Glede tega mislim, da so usmeritve v 
samem planu dovolj jasne, lahko pa pogledamo, če jih je mogoče še bolj kon- 
kretizirati in zaostriti. V dogovor o temeljih plana bo potrebno vključiti tiste 
subjekte usklajevanja v elektroniki, ki bodo tam realno prisotni in ki bodo v 
samoupravnih sporazumih o usklajevanju planov na področju računalništva 
sprejeli obveznosti. Te obveznosti bomo povzeli v dogovor o temeljih plana re- 
publike. Predlagam torej, da se na operativnem nivoju Inštitut Jožef Štefan, v 
skladu z usmeritvami, ki so v planu zapisane, poveže z nosilci razvoja v ra- 
čunalništvu in vključi v to samoupravno sporazumevanje, ki bo na ta način 
evidentirano in dodatno zabeleženo v dogovoru o temeljih plana republike. 

Zahvaljujem se tovarišu Mlinarju iz Gorice, ki je opozoril na nastale na- 
pake in dal popravke. Pri tehničnem in vsebinskem delu je prišlo tudi do teh 
napak. 

Podpiram dano formulacijo glede stanovanj za delavce in sem prepričan, 
da jo bo iniciativni odbor tudi sprejel. 

Nekaj besed bi še povedal o ekonomskih odnosih s tujino. Ni mi v celoti 
jasno, zakaj bi bil 11. člen dogovora v nasprotju s sistemom. Sistem samo- 
upravnega planiranja izrecno govori o tem, da morajo v dogovorih o temeljih 
planov družbenopolitičnih skupnosti nosilci planiranja, seveda prek predhod- 
nega samoupravnega sporazumevanja v asociacijah, v katerih so združeni, pre- 
vzemati konkretne materialne obveznosti. Z 11. členom je iniciativni odbor — 
Izvršni svet se je s tem strinjal — želel zagotoviti, da bo na sektorju, ki je živ- 
ljenjskega pomena za naš razvoj v naslednjem srednjeročnem obdobju, to je 
izvoz, zagotovljena materialna podpora in da bodo oblikovane in sprejete ma- 
terialne obveznosti največjih nosilcev izvoza. Konkretne številke, ki so v do- 
govoru opredeljene, so še vedno odprte. Te številke bodo korigirane in bodo 
v dogovor o temeljih plana vnešene šele takrat, ko bodo znani končni rezul- 
tati usklajevanja v Samoupravni interesni skupnosti za ekonomske odnose s 
tujino. Tudi seznam organizacij združenega dela, ki naj bi prevzele izvozne 
obveznosti, je izdelan na podlagi dosedanjih rezultatov ankete, ki jo je izvedla 
SISEOT, vendar pa bodo tudi ti podatki pred sprejemom oziroma podpisom do- 
govora o temeljih plana še ažurirani. 

Tovariš predsednik, menim, da sem na bistvene stvari odgovoril. 

Predsednik Emil Tomažič: Mislim, da ni bilo odgovorjeno na vpra- 
šanje tovariša iz Velenja. Vprašanje se nanaša na akcijski program za spre- 
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jemanje samoupravnih sporazumov o temeljih planov samoupravnih interesnih 
skupnosti za srednjeročno obdobje 1981—1985, ki zavezuje tozde, da morajo 
do 10. decembra sprejeti temelje planov in samoupravne sporazume in v ka- 
terem vprašujejo, kako misli predlagatelj to izpeljati. 

Zivko Pregl: Nekaj sem o tem že govoril. Lahko pa še ponovim. 
Predlagam, da temeljne organizacije v svoje temelje vgradijo tiste maksi- 
malne proporce, ki jih je mogoče ugotoviti na podlagi politike, ki je vgrajena 
v osnutek plana in na podlagi tega, kar je zapisano v predlogu dogovora o te- 
meljih družbenega plana. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. K besedi se javlja tovariš 
Ivo Klobčar, delegat Zbora združenega dela, 6. okoliša, Velenje, ki verjetno z 
odgovorom ni zadovoljen. 

Ivo Klobčar: Z odgovorom res nisem zadovoljen, pa tudi s tem iz- 
vajanjem ne, ker je videti, da sprejemamo plan zaradi plana. Sedaj, ko smo v 
časovni stiski, pa naj bi pohiteli in sprejemali protizakonite stvari. To pomeni, 
da nas sedaj Zavod za plan uči, kako naj kršimo zakone. Temeljne organizacije 
so po zakonu dolžne vgraditi v temelje planov usklajene elemente iz samo- 
upravnih sporazumov, jih sprejeti na referendumih in da šele nato lahko pri- 
stopijo k sprejemanju sporazumov, kar pa je nemogoče opraviti do 10. decem- 
bra. Zato bi bilo bolje, da pripravimo nov akcijski program in določimo nove 
roke ter da postopek sprejemanja izpeljemo v skladu z zakonom. Ne strinjam 
se s tovarišem Preglom, da bi v temelje planov vgradili klavzulo, da se ob- 
veznosti ne bodo povečale, saj že sedaj lahko ugotovimo, da tudi SIS mate- 
rialne proizvodnje predlagajo višje stopnje. Ce pa bi to klavzulo vnesli v te- 
melje planov tozd, potem le-teh enostavno ni potrebno sprejeti na referen- 
dumu. Podprl bi predloge tovarišice Hergove in tudi predlagal, da se zavzame 
stališče glede akcijskega programa in da se določijo realni roki. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati? 
(Da.) K besedi se javlja tovariš Ivan Zelenšek, delegat Zbora združenega dela, 
gospodarsko področje, 1. okoliš, Celje. Prosim! 

Ivan Zelenšek: Verjetno se s tovarišem Preglom nisva razumela. 
V zvezi z 11. členom se nam postavlja eno od bistvenih vprašanj, ali je možno, 
da našteti podpisniki dogovora o ekonomskih odnosih s tujino prevzamejo ob- 
veznost, da bodo temeljne organizacije združenega dela, ki so tu naštete in fa- 
vorizirane, tudi dejansko prevzele izvozne obveznosti, ob tem pa ostali del go- 
spodarstva izpuščamo. Ce pa povežem 13. člen z 11. členom, pa lahko poudarim, 
da se pri samoupravnem sporazumevanju srečujemo še vedno s številnimi 
težavami. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati? (Da.) 
Besedo ima tovarišica Marija Kolenc, delegat Zbora združenega dela, pod- 
ročje gospodarstva, 15. okoliš, Skofja Loka. Prosim! 

Marija Kolenc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V postopku sočasnega in srečujočega planiranja v okviru občinskih dokumen- 



46. seja 243 

tov dogovora o temeljih planov in družbenega plana občine pripravljamo tudi 
elaborat o stroških infrastrukture in družbenih dejavnosti rudnika urana 2i- 
rovski vrh, z namenom, da v občini ločeno obravnavamo investicijski poseg v 
rudnik urana Žirovski vrh. Ta investicijski poseg spremljajo poleg stroškov 
same investicije tudi infrastrukturni stroški na področjih ceste, PTT, vodo- 
voda, kanalizacije, čistilnih naprav, priprave stavbnih zemljišč, stanovanjske 
gradnje, trgovine, zdravstvenega doma z lekarno in telesnokulturnimi objekti. 
Del sredstev za financiranje infrastrukturnih objektov se bo zagotavljal tudi v 
okviru občinskih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti in materialne 
proizvodnje. 

Drugi del sredstev pa se zagotavlja v okviru same investicije, v okviru In- 
teresne skupnosti elektrogospodarstva. V dosedaj obravnavanih in objavljenih 
dokumentih Interesne skupnosti elektrogospodarstva in osnutka dogovora o 
temeljih plana SR Slovenije za obdobje 1901—1985 je obravnavana investicija 
vsebovala tudi sredstva za izgradnjo uranske ceste, ki poteka na trasi od Je- 
prce do Todraža. 

Iz osnutka družbenega plana SR Slovenije 1981—1985 oziroma dokumen- 
tacijskega gradiva pa je razvidno, da ne gre za celotno cestno povezavo, ampak 
samo za odsek Zminec — Todraž. 

Predloženo dokumentacijsko gradivo osnutka družbenega plana SR Slo- 
venije ne obravnava najaktualnejšega ozkega grla skozi Skofjo Loko v okviru 
sprejete osme variante na zasedanju zborov Skupščine občine Škofja Loka. 

Skupina delegatov se strinja s stališči Družbenopolitičnega zbora, ki je 
ob obravnavi navedenega elaborata zahteval, da se navedena cestna povezava 
v celoti vključi v predlog dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije 
in družbeni plan SR Slovenije ter dogovora o temeljih planov interesne skup- 
nosti za ceste, interesne skupnosti elektrogospodarstva, kakor tudi, da se so- 
financiranje ostale infrastrukture dogovori v okviru Interesne skupnosti elek- 
trogospodarstva. Samoupravni sporazumi o temeljih planov občinskih samo- 
upravnih interesnih skupnosti in predlog dogovora o temeljih družbenega pla- 
na občine vsebujejo elemente sofinanciranja za pokritje infrastrukture v Go- 
renji vasi. V primeru izpada financiranja celotne cestne povezave, bo otežko- 
čeno sklepanje občinskih sporazumov in dogovorov, ki vsebujejo elemente 
sofinanciranja v rudnik urana Žirovski vrh. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? 
(Da.) Prosim, besedo ima tovariš Pregl. 

Živ ko Pregl: To je bolj v smislu iskanja skupne rešitve in daleč od 
tega, da bi želel kogarkoli učiti, še zlasti pa ne, kako se krši zakon. 

Glede rokov. Ko je bil program, ki ga omenjate, objavljen, so bili predvi- 
deni tudi drugačni roki za oblikovanje predloga o samoupravnem sporazumu 
o temeljih planov interesnih skupnosti, predlagani rok do 10. decembra, pa je 
prekratek. Predlagam, da se upoštevajo elementi, na katere sem opozoril in da 
se postopek v temeljnih organizacijah regularno izpelje, tako kot je predvide- 
no v zakonu, za sprejem temeljev planov v tozdu. 

Usmeritev glede obremenitev v naslednjem srednjeročnem obdobju je 
jasna, napisana je v dogovoru in tudi v osnutku plana, zato predlagam, da 
drugačne ne sprejmete, ne glede na vsemogoče predpise s strani interesnih 
skupnosti in drugih nosilcev. Več kot to ne morem reči. 

16* 
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Glede 13. člena. Povzet je iz osnutka samoupravnega sporazuma o teme- 
ljih plana SISEOT. Predlagal bi, naj bi si delegati v okviru Interesne skupno- 
sti za ekonomske odnose s tujino prizadevali za spremembo tega besedila. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? (Ne.) 
Mislim, da smo to razpravo vendarle pripeljali do konca in da bo naša 

skupina delegatov imela dovolj gradiva in tudi razlog za to, da se sestane. 
Glede na naš dogovor v začetku, predlagam, da prekinemo to točko dnevnega 
reda in počakamo, da nam skupina delegatov pripravi svoje poročilo, pri če- 
mer naj upošteva predloge iz razprave. Prav tako naj prouči predlog tovarišice 
Francke Herga, ali lahko razpravo k tej točki na današnji seji zaključimo, ali 
pa bi vendarle kazalo razmisliti o tem, da bi z razpravo in seveda potem 
tudi z zaključevanjem nadaljevali na prihodnji seji, ki bi bila v bistvu nadalje- 
vanje današnje seje. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na osnutek družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985, ki ga je Skupščini SR Slove- 
nije predložil njen Izvršni svet. 

Osnutek družbenega plana je bil objavljen v prilogi 13. Poročevalca. K 
osnutku družbenega plana ste prejeli naslednja gradiva: globalno oceno izva- 
janja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 in osnovni proble- 
mi na prehodu v leto 1981, ki je bila objavljena v prilogi 13. Poročevalca; do- 
kumentacijsko osnovo k družbenemu planu SR Slovenije za obdobje 1981 do 
1985 (osnovni indikatorji razvoja SR Slovenije v obdobju 1976—1980 ter pro- 
jekcija družbenoekonomskega razvoja v obdobju 1981—1985) in opredelitvi 
nekaterih prostorsko pomembnih elementov družbenoekonomskega razvoja 
SR Slovenije in popravke napak v osnutku družbenega plana, kar je bilo ob- 
javljeno v Prilogi 14. Poročevalca. 

Danes ste na klop prejeli poročilo Zakonodajno-pravne komisije, predlog 
stališč Družbenopolitičnega zbora naše Skupščine, ki je osnutek družbenega 
plana obravnaval na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije in 
predlog ugotovitev in sklepov, ki so bili pripravljeni na podlagi vseh doseda- 
njih razprav o osnutku družbenega plana. 

Uvodno obrazložitev tudi k tej točki dnevnega reda smo poslušali na skup- 
nem zasedanju. 

Vprašujem poročevalce delovnih teles, če želijo besedo? (Ne.) 
Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Franc Sikošek, delegat Zbora 

združenega dela, področje gospodarstva, 30. okoliš, Kamnik. Prosim. 

Franc Sikošek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupini delegatov s področja gospodarstva za Zbor združenega dela in Zbor 
občin Skupščine SR Slovenije iz občine Kamnik sta na skupni seji obravnava- 
li osnutek družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 z globalno 
oceno izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 in os- 
novnimi problemi na prehodu v letu 1981 ter osnutek resolucije o družbeno- 
ekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981. Skupini imata nasled- 
nje pripombe: 

Po pregledu obeh razvojnih dokumentov pridemo do osnovne ugotovitve, 
da so razvojne opredelitve presplošne, da so sicer nakazane smeri in cilji h 
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katerim bomo stremeli v naslednjem srednjeročnem obdobju, izdelani pa niso 
ukrepi in nakazane poti, kako realizirati planirane naloge in cilje. Ob tem gra- 
divu pa si zastavljamo nekaj vprašanj. Kako je mogoče v planskem obdobju 
1981—1985 planirati višjo gospodarsko rast kot v letu 1981, in sicer predvsem 
z vidika ustvarjenih investicij v posameznih letih tega obdobja. Z gotovostjo 
namreč lahko predvidevamo, da bo realizacija ustvarjenih investicij najvišja v 
letu 1980 in deloma v letu 1981, v naslednjih letih srednjeročnega obdobja pa 
bo ta realizacija razumljivo mnogo manjša, predvsem zaradi manjšega dele- 
ža uvožene opreme v ustvarjenih investicijah in manjše investicijske aktiv- 
nosti na sploh. Zato vprašujemo, v katerem letu planskega obdobja bo mogoče 
nadoknaditi nižjo planirano rast družbenega proizvoda iz leta 1981 glede na 
višjo planirano povprečje petih let? 

Ob velikih prizadevanjih, da zagotovimo normalne tokove in izvajanje 
enostavne reprodukcije v narodnem gospodarstvu in ob velikih težavah pri 
tem, načrtujemo previsoko rast tako v SFRJ in SR Sloveniji, s tem pa tudi 
previsoko porabo. Tako načrtovanje pa je tudi osnova za preoptimistično na- 
črtovanje v občinah in organizacijah združenega dela. 

V poglavju 3.7. se pri. splošni porabi predvideva rast po stopnji 3,9 % 
za potrebe republike in federacije, kar je nad rastjo planiranega družbenega 
proizvoda, ki znaša 3,5 % za celotno plansko obdobje. V zvezi s tem je spre- 
jemljiva edino rešitev, da se tudi ta poraba uskladi z realnimi možnostmi bodo- 
čega razvoja. 

V poglavju 3.8. plačilno bilančni in devizno bilančni položaj SR Slovenije 
v tretjem odstavku ocenjujemo, naj bi se delež blaga in storitev v celotnem 
družbenem proizvodu od 24% v obdobju 1976—1980 dvignil na 33% v prihod- 
njem srednjeročnem obdobju. Na ta način primerjamo bruto vrednost izvoza z 
vsebinsko ne prikaže dejanskega pomena izvoza in višje dinamike izvoza glede 
na planirano gospodarsko aktivnost. S tem precenjujemo pomen izvoza za 
bodočo gospodarsko rast oziroma gospodarsko aktivnost. 

V poglavju 3.9. predvidevamo strukturalno nezaposlenost, ni pa obdelan 
neto vrednostjo družbenega proizvoda, kar je analitsko nesprejemljivo in nam 
program usmerjenega izobraževanja, ki bi dolgoročno moral reševati problem 
strukturnih neskladij na področju zaposlovanja, kar bo lahko eden od ključnih 
socialno-ekonomskih problemov bodočega razvoja. 

Tudi resolucija za leto 1981 ni dovolj konkretna in ne seže v bistvo pro- 
blema, kako povečati proizvodnjo hrane oziroma, kako omogočiti sedanjo ra- 
ven proizvodnje. 

V točki 4.3., ko govorimo o oskrbi prebivalstva, je sicer navedeno, da se 
bo kmetijska proizvodnja zvišala za 3,5 odstotka, ni pa omenjeno, kašna sred- 
stva so za to potrebna oziroma, s kakšnimi sredstvi bomo to dosegli. Posebno 
pa ni opredeljena nujna oskrba kmetijstva z umetnimi gnojili, ki so pogoj za 
zagotavljanje enostavne reprodukcije na tem področju. Hvala lepa. 

Predsedujoči Branko Kozamernjk: Hvala lepa! Besedo ima tova- 
riš Jože Lesar, delegat Zbora združenega dela, gospodarsko področje, 11. okoliš, 
Kranj. 

Jože Lesar: Tovarišice in tovariši delegati! V Kranju smo v skupini 
delegatov strnili vse pripombe, ki smo jih dobili v zvezi z obravnavo osnutka 
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družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985. Ker so naše pripombe 
precej obsežne, bom posredoval le nekatere. 

Tudi v Kranju smo ugotovili, da bi moral osnutek plana temeljiti na 
predlogu dogovora o temeljih družbenega plana, da bi sploh lahko ocenili po- 
vezavo teh dveh dokumentov. To smo si precej prizadevali, vendar nismo mogli 
presoditi, koliko osnutek plana temelji na dogovoru o temeljih družbenega 
plana. 

Nadalje smo ugotovili, da se z družbenim planom zagotavlja tudi ure- 
sničevanje in razvijanje socialističnih proizvodnih odnosov, nacionalne, eko- 
nomske, socialne in kulturne svoboščine in enakopravnost narodov in narod- 
nosti v republiki v razmerah enotnega jugoslovanskega trga. Ta področja so v 
osnutku plana opredeljena le v kratki alinei v II. poglavju, medtem ko v na- 
slednjih poglavjih o tem nismo zasledili nobene besede. 

Na splošno ocenjujemo, da je osnutek plana v nekaterih točkah — pred- 
vsem se to nanaša na IV. poglavje — dokaj konkreten in podroben, v nekate- 
rih pa tudi precej usmerjevalen in globalen, zato bo potrebno v predlogu do- 
govora ta neskladja urediti in pomembna področja enotneje obdelati. 

V osnutku plana so vse vrednosti še vedno izražene po cenah iz leta ,1979, 
kar je sicer glede na datum nastajanja gradiva verjetno upravičeno, vendar 
pa bi kazalo v fazi priprave predloga vrednosti izraziti po cenah iz leta 1980. 

Nadalje imamo pripombo k poglavju o zaposlovanju, to je točka 3.9. O 
tem je govoril tudi že govornik pred menoj. Menimo, da bo problem preusme- 
ritve presežka delavcev v deficitarne poklice zelo problematičen, zato bi mo- 
rali v družbenem planu predvideti način in tudi vire sredstev za preusmeri- 
tev delavcev. V tej točki se tudi predvideva, da se bo v samostojnem osebnem 
delu v naslednjem obdobju na novo zaposlilo okoli 7000 delavcev, kar pred- 
stavlja približno 9 odstotkov vseh na novo zaposlenih. Iz podatkov, s katerimi 
razpolagamo v Kranju, ikjer je osebno delo dokaj razvito, izhaja, da se z oseb- 
nim delom ukvarja le približno 5 odstotkov vseh zaposlenih. 

Posebno pozornost smo posvetili tudi problemu nezaposlenosti. Po podat- 
kih naj bi se v prvih letih naslednjega srednjeročnega obdobja delež nezapo- 
slenih gibal od 2,5 do 3 odstotka. Menimo, da je odstotek za Slovenijo previ- 
sok. Ker pa gre za zelo občutljivo družbenoekonomsko vprašanje, predlagamo, 
da se reševanje problema nezaposlenosti opredeli za celotno srednjeročno ob- 
dobje, ne pa da se le okvirno določa predvidena stopnja nezaposlenih za prva 
leta prihodnjega srednjeročnega obdobja. 

V poglavju o nalogah razvoja po področjih — smer prestrukturiranje go- 
spodarstva — menimo, da so naloge in cilji opredeljeni zelo splošno, nekatera 
področja gospodarstva pa so omenjena zelo pomanjkljivo oziroma sploh niso 
omenjena. Premalo poudarka je dano nalogam na področju elektronike in 
elektroindustrije ter kemične in gumarske industrije. 

Imamo še pripombe v zvezi z obravnavo drobnega gospodarstva. Menimo, 
da bo potrebno pogodbenim organizacijam nameniti nekaj več prostora, če- 
prav so omenjene. V zvezi z obravnavo točke 4.L14. — opravljanje blagovnega 
prometa z osebnim delom, predlagamo, da se na tem mestu poleg zakona o 
blagovnem prometu vključi tudi obrtni zakon. V Kranju smo izdelali občin- 
ske predpise na podlagi obeh omenjenih zakonov in tako omogočili občanom, 
da v imenu organizacije združenega dela in na njen račun — po zakonu o bla- 
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govnem prometu in v svojem imenu na svoj račun, to je po obrtnem zakonu 
— opravljajo prodajo na drobno tam, kjer ni zagotovljena trajna preskrba. 

V zvezi s točko 4.5.2. osnutka plana —• življenjski standard in socialna 
varnost menimo, da bi racionalizacijo organizacije družbene prehrane pomeni- 
lo organiziranje obratov za polpripravljeno hrano. S tem bi delovne organiza- 
cije z nižjimi režijskimi stroški lahko nudile delavcem tople obroke med delom, 
zagotovljena pa bi bila tudi higienska neoporečnost in fiziološka ustreznost 
toplih obrokov. V isti točki imamo tudi konkreten predlog za nadomestila oseb- 
nih dohodkov zaradi izostankov z dela, katera bi delili v tri stopnje in sicer do 3 
dni, do 7 dni in nad 7 dni in ustrezen odstotek od osebnih dohodkov. 

Na koncu še o poglavju V. Menimo, da so dokaj podrobno po posameznih 
področjih opredeljeni subjekti, ki morajo sprejeti celo vrsto ukrepov za do- 
seganje dogovorjenih ciljev in nalog, opredeljenih v samoupravnih sporazu- 
mih o temeljih planov, dogovoru o temeljih plana in družbenem planu. Ugo- 
tavljamo, da je del nalog iz V. poglavja vključenih že tudi v poglavju IV. 
Konkreten primer obveznosti za ustanovitev samoupravne interesne skupnosti 
za promet je opredeljen v IV. poglavju, obveznost ustanovitve samoupravne 
interesne skupnosti za integralni transport pa v V. poglavju, kar kaže, da je 
osnutek plana tudi v tem pogledu metodološko neenoten. Hvala lepa! 

Predsedujoči Branko Kozamernik: Hvala lepa! Besedo ima tova- 
rišica Jožica Vratanar, delegatka Zbora združenega dela, gospodarsko področ- 
je, 6. okoliš, Velenje. 

Jožica Vratanar: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina delega- 
tov 6. okoliša, gospodarsko področje, za Zbor združenega dela občin Velenje 
in Mozirje je obravnavala osnutek družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981—1985 in imela naslednje pripombe. 

1. V borbi za stabilizacijo, kjer je osnova pridobivanje večjega dohodka, je 
ob sočasni manjši potrošnji zaskrbljujoče, da se bo udeležba investicij v osnov- 
na sredstva gospodarstva znižala za okoli 3 %. Menimo, da bi za gospodarstvo 
morali prispevati več sredstev in to na račun negospodarstva. 

2. V prikazu rasti družbenega proizvoda po posameznih področjih je v 
gostinstvu in turizmu večja udeležba le za 0,1 % v celotni strukturi. Glede 
na večstranski učinek turističnega gospodarstva ocenjujemo, da bi morali vlo- 
žiti večje napore, da bi se povečala udeležba te panoge v celotni strukturi. 

3. Na področju zaposlovanja ocenjujemo, da so preširoko odprta vrata 
zaposlovanju v družbenih dejavnostih, kjer se predvideva rast zaposlenosti za 
okoli 2,2 %, medtem ko v gospodarstvu le za okoli 1,® %. 

4. Glede na zahtevo po večji blagovni proizvodnji v gozdnem gospodarstvu 
v SR Sloveniji se pred ustrezne organizacije združenega dela in organe po- 
stavlja velika naloga glede uresničitve tega zahtevka. To utemeljujemo s tem, 
ker so pri nas razpoložljive lesno-gozdne mase v družbenem sektorju sto in več 
odstotno izkoriščene. V privatnem sektorju pa opažamo zaostanke v sečnji, 
vendar pa ni ustreznih ukrepov, ki bi omogočili 100% realizacijo sečnje v 
okviru dolgoročnih gozdnogospodarskih načrtov. Ocenjujemo, da bo to po- 
trebno z dodatnimi ukrepi razrešiti. 

Poleg tega je potrebno v tem obdobju prestrukturirati lesno industrijo, 
da bo ob koncu naslednjega planskega obdobja pripravljena za prevzem manj- 
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ših količin gozdnih asortimentov, v kolikor bomo v obdobju 1981—1935 sekali 
les nad 100 %. 

5. Nedodelano je še področje energetike, saj v osnutku plana še ni podana 
preusmeritev na porabo drugih energetskih virov, kar pomeni, da bo problema- 
tika preskrbe z nafto še vedno prisotna. Hvala. 

Predsedujoči Branko Kozamernik: Hvala lepa. Besedo ima tova- 
riš Boris Kralj, delegat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 16. 
okoliš, Maribor. 

Boris Kralj: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! 
Osnutek družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 so v Mariboru 
obravnavali Izvršni svet Skupščine občine Maribor, Predsedstvo občinske kon- 
ference SZDL, Družbenopolitični zbor Skupščine občine Maribor, Zbor krajev- 
nih skupnosti Skupščine občine Maribor, organi medobčinskih družbenopoli- 
tičnih organizacij, posebne skupine delegatov pri Zboru združenega dela Skup- 
ščine občine Maribor ter skupine delegatov za Zbor združenega dela Skupšči- 
ne SR Slovenije. 

V razpravi o predloženem dokumentu so bile prisotne nekatere dileme in 
odprta vprašanja, ki so vplivala na to, da razprava o osnutku družbenega pla- 
na SR Slovenije ni potekala kvalitetno v samoupravnih organizacijah in skup- 
nostih, temveč le v nekterih ožjih strokovnih in samoupravnih organih. Tako 
so delegati v teku same razprave dobivali informacije, da nekatere opredelitve 
osnutka plana ne veljajo več, da so vprašljive posamezne kvantifikacije, ki so 
še vedno predmet razprave in usklajevanj. Ob takšnem stanju je torej nespo- 
ren zaključek, da se je z objavo tega osnutka, kakor tudi z razpravo dosegla 
le strokovna usklajenost, da pa je vprašanje vsebine tega dokumenta drugot- 
nega pomena. 

Delegati v Mariboru smo se v razpravi opredelili za izhodišče, da je os- 
nova za razpravo le objavljeni osnutek družbenega plana SR Slovenije, da vse 
vzporedne informacije delegatom niso bile predložene, ter da naj zato predla- 
gatelj pri pripravi predloga družbenega plana izhaja iz objavljenega osnutka 
ter iz pripomb, ki so dane k osnutku. 

V načelni razpravi smo delegati ugotovili, da je osnutek plana v nekaterih 
opredelitvah še dokaj splošen in nenačelen, saj za nekatera področja navaja 
konkretne naloge in nosilce, druga področja pa opredeljuje zelo posplošeno — 
ponekod dejavnosti, ponekod pa ožje proizvodne programe ali pa celo izdelke. 
Nadalje so delegati poudarili, da nakazani materialni okviri razvoja izhajajo iz 
stabilizacijskih opredelitev, posamezni programi in naloge pa s temi okviri niso 
usklajeni. 

Delegati so kljub nekaterim pomislekom podprli 3,5% rast družbenega 
proizvoda ter se posebej zavzeli za to, da je potrebno vztrajati na tem, da se 
mora ostala skupna poraba, v kolikor je sprejeta hitrejša rast na področju us- 
merjenega izobraževanja in znanstveno-raziskovalne dejavnosti, uokviriti v 
2,9 % stopnjo rasti. 

Za področje splošne porabe delegati menimo, da je potrebno s sredstvi 
zagotavljati realizacijo tistih nalog, ki jih imajo družbenopolitične skupno- 
sti po ustavi in zakonih, nikakor pa ni mogoče prenašati v breme splošne po- 
rabe nekaterih negospodarskih investicij. 
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Ker so se delovni ljudje in občani Maribora z referendumom odločili za 
preoblikovanje občine v šest občin, kar je v skladu z nadaljnjim razvojem 
političnega sistema socialističnega samoupravljanja, menimo, da bi izvajanje 
te naloge moralo najti tudi ustrezno mesto v posameznih poglavjih osnutka 
družbenega plana, saj je uresničitev referendumske odločitve najmanj naloga 
srednjeročnega obdobja, ko bo v Sloveniji obstajalo 65 namesto dosedanjih 
60 občin in tri posebne družbenopolitične skupnosti, namesto dosedanjih dveh. 

Delegati so se v podrobni obravnavi opredelili tudi do stališč Izvršnega 
sveta Skupščine občine Maribor ter jih podprli, ker pa so že posredovana 
Zavodu za plan, jih tukaj ne navajamo, izpostavljamo pa le nekaj stališč in 
pripomb, ki so bile največkrat prisotne v posameznih razpravah: 

1. Pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja je v poglavju točke 4. 
in 4.7. sicer načelno opredeljeno ter posebej poudarjeno, da bo ta dosežen tudi 
z izgradnjo objektov gospodarske infrastrukture, kakor tudi z objekti družbe- 
nega standarda. Te opredelitve pa so v nasprotju s poglavji in drugimi plan- 
skimi dokumenti, kjer bo izgradnja prej navedenih objektov skoncentrirana 
le na nekaterih področjih. Glede opredelitve manj razvitih obmejnih območij 
menimo, da je med ta območja potrebno vključiti še krajevne skupnosti ob- 
čine Maribor, ki so ob meji, in upoštevati ob tem tudi preoblikovanje občine 
Maribor, kjer bo področje občine Slovenske Gorice prav gotovo nerazvito 
področje. 

2. Poglavje II, točka 1. Ocenjujemo, da je v tem poglavju potrebno napore 
za izvozno naravnanost, to je povečanje izvoza, opredeliti tako, da bo prisoten 
selektiven izvoz. To pomeni, da moramo domače surovine dodelati in predelati 
doma in izvažati proizvode z višjo stopnjo predelave in dodelave. 

Poglavje III, točka 3.2. V drugi preglednici je predvideno visoko povečanje 
— od 0,9 % do 2,8 % ostalih sredstev za porabo v SR Sloveniji. Ker gre za 
znatna sredstva in bistveno spremenjen in povečan delež, ocenjujemo, da je 
potrebno ta delež nekoliko bolj razčleniti in tudi opisno opredeliti. 

3. Točka 3.9. Ob 3,1 % rasti sredstev za skupno porabo se postavlja vpra- 
šanje realnosti povečanja zaposlovanja v družbenih dejavnostih v višini 2,2 %. 
Ocenjujemo, da bo omejitev sredstev delovala v smeri racionalnega zaposlova- 
nja in iskanja notranjih rezerv tudi v novih zaposlitvah. 

4. Točka 4.1.7. V prvem odstavku naj se posebej poudari potreba po tes- 
nejšem sodelovanju investitorjev gospodarskih in ostalih negospodarskih ob- 
jektov z vsemi dejavniki v gradbeništvu že ob izdelavi urbanistične dokumen- 
tacije, prek projektiranja, opremljanja zemljišč, pa do gradnje tako, da bodo 
načrtovane investicije realne glede rokov v celotni verigi priprave in izgradnje 
in da bodo načrtovani objekti racionalno zasnovani ob uporabi domačih ma- 
terialov. Posebej je potrebno opredeliti, da morajo biti izvajalci — gradbene 
organizacije združenega dela — znane že v začetku snovanja nekega projekta, 
ker s svojo prisotnostjo lahko pomembno vplivajo na racionalno izvedbo celot- 
nega projekta. V gradbeništvu je poleg naštetih nalog potrebno opredeliti tudi 
naloge projektantov do racionalnejšega projektiranja in vključevanja v grad- 
njo večjega števila domačih materialov in to tistih, ki jih na tržišču kljub po- 
večanju obveznosti do izvoza ne bo primanjkovalo. Premalo je v projekti- 
ranju poudarjeno varčevanje z energijo in uporabo termoizolacijskih mate- 
rialov. 
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5. Točka 4. 3. V poglavju energija, promet in vodno gospodarstvo je po- 
trebno določneje in konkretneje opredeliti način oblikovanja vrednosti nekega 
objekta ter investicij na področju infrastrukture ter vgraditi obveznost, da se 
mora v SIS predložiti uporabnikom razčlenjen investicijski elaborat. 

Navedeno predlagamo iz razloga, ker praksa kaže, da izgradnja neke 
ceste, hidroelektrarne in podobnega, potegne za seboj še izgradnjo drugih 
objektov, urejanje okolja in podobno, kar dostikrat ni v neposredni zvezi z 
izgradnjo osnovnega objekta in kar povečuje ceno posameznih investicij. 

6. Točka 4.3.2. Promet. Menimo, da je potrebno alineo — funkcionalnejši 
medmestni in primestni potniški promet — razširiti v tem smislu, da se da 
javnemu mestnemu prometu prioriteta ter se mu zagotovijo ustrezni pogoji za 
njegov razvoj. Kazalo bi vgraditi potrebo po združevanju sredstev, ki se na- 
menjajo delavcem kot povračilo za prevoz na delo in iz dela ter druge ukrepe, 
da bi se javni mestni promet lahko hitreje razvijal. Menimo, da takšne potrebe 
ni potrebno posebej utemeljevati glede na nujnost varčevanja z gorivom na 
vseh ravneh. V osnutek družbenega plana SR Slovenije je potrebno vključiti 
tudi problematiko o tako imenovanih skupnih poteh na jugoslovansko-avstrijski 
državni meji. Predlagamo naslednjo formulacijor »Pripravo sporazuma o skup- 
nih poteh na jugoslovansko-avstrijski državni meji in postopna izgradnja teh 
poti na lastnem ozemlju«. Kot nosilci naloge naj se v družbenem planu SR 
Slovenije navedejo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in Izvršni sveti Skup- 
ščin občin Maribor, Murska Sobota in Radlje ob Dravi. 

7. Točka 5.8. Delegati podpiramo in tudi zahtevamo realizacijo sprejetih 
usmeritev, da bo potrebno zagotoviti počasnejšo rast vlaganj v infrastrukturo 
ter ob tem opozarjamo, da je potrebno uskladiti opredelitve glede združevanja 
sredstev v samoupravne interesne skupnosti za gospodarsko infrastrukturo s 
sprejetimi stališči in usmeritvami ob obravnavi analize o nadaljnjem razvoju 
družbenoekonomskih odnosov v SIS materialne proizvodnje. Jasno je bilo spre- 
jeto stališče, da so lahko osnova in vir za združevanje za te namene le ustvar- 
jeni skladi tozdov. 

Točka 4.1.11. V tem poglavju so še vedno premalo konkretno opredeljeni 
ukrepi, ki bodo zagotovili realizacijo povečane proizvodnje prehrane. V opre- 
delitvi, da bodo kmetje, združeni v kmetijske zadruge in temeljne organizacije 
kooperantov, ob uresničevanju proizvodnih nalog zagotovili hitrejši razvoj so- 
cialističnih samoupravnih, družbenoekonomskih odnosov, menimo, da je to 
potrebno postaviti obratno, in sicer, da so zadruge odgovorne za vzpostavitev 
takšnih družbenoekonomskih odnosov, ki bodo stimulirali kmeta — zasebnega 
proizvajalca ter predvsem takšne dohodkovne odnose, ki mu ne bodo zagotav- 
ljali le socialne varnosti, temveč tudi perspektivo in ki naj bi prispevali tudi 
k temu, da bi se spreminjala starostna struktura kmetov. Menimo, da bi morali 
bolj določno zaostriti odgovornost za izkoriščenost neobdelanih kmetijskih po- 
vršin, in sicer, da morajo za površine v zasebni lasti izdelati program zadružne 
organizacije, za površine v družbenem sektorju pa kmetijske organizacije zdru- 
ženega dela. Hvala lepa. 

Predsedujoči Branko Kozamernik: Hvala lepa. Besedo ima tova- 
riš Milan Kerman, delegat Zbora združenega dela, področje prosvete in kul- 
ture, 8. okoliš, Ljutomer. Prosim. 
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Milan Kerman: Tovarišice in tovariši delegati! Skupini delegatov za 
Zbor občin in Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije v Ljutomeru sta 
na seji dne 19. 11. 1980 obravnavali osnutek družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1981—1985, s pripombami, stališči in mnenji Izvršnega sveta Skup- 
ščine občine Ljutomer in regijskega posveta z dne 11. 11. 1980, ki ga je sklical 
pomurski medobčinski svet SZDL Ljutomer. Skupini delegatov sta sprejeli 
naslednja stališča in pripombe: 

Podpiramo stabilizacijsko naravnanost osnutka družbenega plana, ob tem 
pa ugotavljamo, da je osnutek v posameznih poglavjih premalo konkreten in 
zavezujoč ter premalo ambiciozen v tistih dejavnostih, ki so ključnega pomena 
za hitrejši gospodarski razvoj. 

V poglavju 3.4. so predvidena večja vlaganja v kmetijsko proizvodnjo, 
vendar v absolutnem znesku to ne pomeni bistvenega povečanja. Glede na 
pomembnost proizvodnje hrane in prioriteto, ki je dana tej dejavnosti, bi bilo 
potrebno proučiti realnost teh vlaganj in možnosti za povečanje sredstev za 
naložbe v kmetijsko proizvodnjo. 

V poglavju 3.5., osebni dohodki in osebna potrošnja, podpiramo globalno 
zaostajanje rasti sredstev za osebno potrošnjo in v okviru te omejitve hitrejšo 
rast sredstev iz socialnega zavarovanja — pokojnine, otroški dodatki in po- 
dobno. Vendar opozarjamo, da povzroča prenos teh obveznosti na občinski nivo 
težave pri usklajevanju skupne porabe. Zato menimo, da bi morali biti hkrati 
realizirani tudi prenosi virov. Vsekakor je potrebno predhodno proučiti vpli- 
ve teh prenosov na družbenoekonomski položaj posamezne občine, ker se 
problematika financiranja skupne porabe, zlasti v manj razvitih občinah, po- 
veča, tako s stališča gospodarske moči združenega dela kot tudi planskih 
omejitev. 

V točki 4.1.9. bi bilo pri razvoju raziskovalne skupnosti potrebno pouda- 
riti svobodno menjavo dela in usmeriti raziskave na področja aplikativnih 
raziskav, hkrati pa menimo, da planirano razmerje med raziskavami na pod- 
ročju družbenih ved in raziskovalnih surovin splošnega gospodarskega pomena 
ne kaže na resnost sedanjega trenutka, ko ugotavljamo pomanjkanje energet- 
skih, kovinskih in nekovinskih mineralnih surovin. 

V poglavju 4.3.1. je potrebno dokončno ovrednotiti elektroenergetske po- 
tenciale še neizkoriščenih rek Soče, Save, Idrijce in Mure ter pripraviti opre- 
delitev- izgradnje posameznih objektov. Ob tem bi bilo potrebno ovrednotiti 
tudi možnosti vzporednega koriščenja zajezitev za potrebe kmetijstva in za- 
varovanja pred poplavami. 

V poglavju 4.11. je potrebno na področju ljudske obrambe in družbene 
samozaščite zagotoviti sistemsko združevanje sredstev za območja, kjer delež 
teh sredstev presega 0,5 % narodnega dohodka, hkrati pa so večje potrebe ob- 
jektivno pogojene, na primer obmejnost, večja ogroženost in podobno. Hvala. 

Predsedujoči Branko Kozamernik: Hvala lepa. Besedo ima to- 
variš Imre Var ju, delegat Zbora združenega dela, področje gospodarstva, 17. 
okoliš, Ptuj. Prosim! 

Imre Varju: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! 
Zbori Skupščine občine Ptuj so na sejah dne 19. in 24. 11. 1980 obravnavali 
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osnutek družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 ter v razpravi 
oblikovali naslednja stališča in pripombe. 

1. Iz uvodne obrazložitve k osnutku družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1981—1985 izhaja, da naj bi Skupščina SR Slovenije hkrati s tem 
osnutkom obravnavala tudi predlog dogovora o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1981—1985. Ugotavljamo pa, da predlog dogovora še ni 
bil objavljen in predložen v obravnavo. Po sistemu samoupravnega družbe- 
nega planiranja bi moral osnutek družbenega plana temeljiti na predlogu do- 
govora o njegovih temeljih. Iz uvodnega poročila k osnutku družbenega plana 
SR Slovenije pa izhaja, da to ni bilo zagotovljeno zato, ker niso bili pravo- 
časno pripravljeni predlogi samoupravnih sporazumov o temeljih planov aso- 
ciacij združenega dela in ker še vedno poteka usklajevanje dogovorov o te- 
meljih družbenega plana Jugoslavije. 

2. Zaradi časovne neusklajenosti pri pripravi planskih aktov je v osnutku 
družbenega plana SR Slovenije še veliko odprtih vprašanj, ki bi morala dobiti 
do oblikovanja predloga družbenega plana rešitve v samoupravnih sporazumih 
o temeljih planov. 

3. Ne glede na navedeno kasnitev v pripravi planskih aktov, sporazumov 
in dogovorov o temeljih plana pa menimo, da osnutek družbenega plana ne bi 
smel biti manj konkreten od osnutka dogovora o njegovih temeljih. Oprede- 
litve v njem so presplošne, pa tudi nedosledne in nedorečene, tako po vsebini 
kot pri navajanju nosilcev nalog. 

4. Neustrezno je vključen prostorski vidik, saj so nakazane le splošne ugo- 
tovitve, kar ne omogoča usklajevanja interesov in opredeljevanja obveznosti 
v družbenih planih občin. 

5. K posameznim poglavjem osnutka dajemo naslednje pripombe: 
Naloge in obveznosti ter odgovornosti za zagotavljanje temeljnih skupnih 

interesov in ciljev, ki so opredeljeni v posameznih poglavjih, bi morale biti 
konkretne in jasne, z opredeljenimi nosilci. Tako bi na primer morali ob pred- 
videni izvozni naravnanosti in ugotovitvi, da moramo v SR Sloveniji v prihod- 
njih 5 letih doseči dvakrat hitrejšo realno rast izvoza blaga od rasti družbenega 
proizvoda in 94% pokritje uvoza z izvozom blaga ter zmanjšanje deficita bla- 
govne menjave SR Slovenije, navesti tudi, kako bomo ta temeljni cilj uresni- 
čili in kdo ga bo uresničil — navesti bi morali vsaj področja oziroma dejavnosti 
(poglavje III, točka 3.8). 

Postavljamo tudi vprašanje realnosti predvidenega zaposlovanja v družbe- 
nih dejavnostih za 2,2 odstotka, kar je nad povprečjem rasti zaposlovanja, ki 
je predvidena v SR Sloveniji. To vprašanje postavljamo zlasti zato, ker pred- 
videvamo omejitev investicij in usmeritev le-teh v izboljšanje materialne 
opremljenosti za izvajanje nalog. Menimo, da bo tudi omejitev sredstev za 
družbene dejavnosti delovala bolj v smeri racionalnega zaposlovanja in iskanja 
notranjih rezerv. Večji poudarek pa bi bilo potrebno dati zaposlovanju v sa- 
mostojnem osebnem delu. Ocene zaposlovanja — 7000 ljudi v prihodnjem 
srednjeročnem obdobju — so preskromne glede možnosti v samostojnem oseb- 
nem delu. Glede na navedeno, bi bilo potrebno oceno zaposlovanja ponovno 
proučiti in jo tudi opredeliti po posameznih področjih (poglavje III, točka 3.9.). 

Naloge razvoja po področjih (poglavje IV) v točki 4.1. »Smeri prestruktu- 
riranja gospodarstva« razvojne usmeritve in programi niso enakovredno ob- 
ravnavani. V besedilu so na primer podrobne opredelitve programov strojništva 
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in zelo splošne in nejasne usmeritve v programih barvaste metalurgije, čeprav 
so te opredelitve v osnutku dogovora o temeljih družbenega plana SR Slove- 
nije jasne in konkretne. Iz besedila osnutka družbenega plana niso razvidne 
družbeno dogovorjene naloge aluminijske industrije, zato naj bo tudi za to 
področje jasno opredeljena razvojna usmeritev. Predlagamo, da se pri pripravi 
predloga dogovora o temeljih družbenega plana in predloga družbenega plana 
SR Slovenije upoštevajo pripombe in predlogi, ki so bih že dani k osnutku 
dogovora. 

Izkazane realne možnosti za financiranje programa razvoja in vzdrževa- 
nje cest v letih 1981—1985 so v osnutku družbenega plana manjše kot so iz- 
kazane v osnutku dogovora v njegovih temeljih. Iz gradiva pa ni razvidno, 
katere naloge se bodo financirale iz tako znižanega obsega sredstev. Glede na 
zmanjšanje razpoložljivih sredstev, ostaja le minimalen obseg sredstev za nove 
programe. Zato menimo, da bi bila predvidena gradnja Karavanškega predora 
v tem srednjeročnem obdobju preveliko breme za slovensko gospodarstvo, 
zlasti z vidika zadolževanja v tujini. Menimo tudi, da je ta projekt širšega po- 
mena, ki ga je treba vključiti v družbeni plan SFR Jugoslavije (poglavje IV, 
točka 4.3.2.). 

Izvršni svet Skupščine občine Ruj in nekateri nosilci planiranja v občini 
so že v dosedanjih fazah oblikovanja planskih aktov podali svoja stališča, pri- 
pombe in predloge za dopolnitev le-teh. Zlasti velja to za osnutek dogovora 
o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985, pa tudi za 
osnutke samoupravnih sporazumov o temeljih plana republiških samoupravnih 
interesnih skupnosti materialne proizvodnje in družbenih dejavnosti. Predla- 
gatelju predlagamo, da te pripombe upošteva pri pripravi besedila planskih 
aktov. Konkretne pripombe SOZD Unial pa prilagam v pismeni obliki. Hvala 
lepa! 

Predsedujoči Branko Kozamernik: Hvala lepa! Besedo ima to- 
variš Peter Janežič, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 
31. okoliš, Domžale. 

Peter Janežič: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina delegatov je na svoji seji dne 21. 11. 1980 sprejela naslednjo pri- 
pombo k osnutku družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 in k 
osnutku resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v 
letu 1981. 

Skupina meni, da je nujno potrebno na nivoju SR Slovenije proučiti pred- 
videno realno rast izvoza, ker bi se morali z ustrezno izvozno politiko in sti- 
mulativnimi ukrepi v večjem deležu vključevati v mednarodno delitev dela 
in si na ta način zagotoviti večje možnosti uvoza surovin in repromaterialov 
ter najnujnejše opreme. 

Omenjeno pripombo je sprejel tudi Izvršni svet in zbori Skupščine občine 
Domžale. Hvala lepa! 

Predsedujoči Branko Kozamernik: Hvala lepa! Besedo ima to- 
varišica Tanja Sarec, delegatka Zbora združenega dela za področje gospodar- 
stva, 39. okoliš, Ljubljana-Vič-Rudnik. 
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Tanja Šareč: Tovarišice in tovariši delegati! Naša skupina delegatov 
predlaga dopolnitev osnutka družbenega plana v poglavju »Smeri prestruk- 
turiranja gospodarstva« pod točko 4.1.9. predvsem z vidika, da se četrti in 
peti odstavek uskladita z zakonom o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih 
skupnostih in predlogom dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1981—1985. 

V skladu s tem predlagamo, da bi se tekst glasil: »V raziskovalni skupnosti 
Slovenije bodo uporabniki zagotavljali sredstva za naslednje programe: skupni 
raziskovalni program, ki ga sestavljajo raziskave družbenih in humanističnih 
ved posebnega nacionalnega pomena ter temeljne in dolgoročne raziskave na- 
ravoslovnih, tehničnih, biotehničnih in medicinskih ved, ki so posebnega po- 
mena, skupaj s pripadajočo infrastrukturo; za skladen razvoj raziskovalne de- 
javnosti z ostalimi nalogami v skladu s samoupravnim sporazumom o temeljih 
plana v skupni vrednosti 2915,7 milijonov dinarjev. Na skupnem raziskoval- 
nem programu bo delalo približno 700 raziskovalcev s polnim delovnim časom 
v obdobju petih let.-« 

Ravno tako bi predlagali, da se da v tretjem odstavku poudarek na pove- 
čan vpliv nosilcev strokovnega znanja in vključevanja le-teh, kot tudi zunanjih 
raziskovalcev v pripravo razvojnih programov organizacij združenega dela. V 
raziskovalnih programih gospodarskih organizacij naj imajo prednost raziskave, 
ki prinašajo možnosti prestrukturiranja na področju, kjer je velik delež znanja 
in manjši delež uvoženih surovin in energije in ki s tem prispeva k trajnim 
ciljem stabilizacije in k izvozni orientaciji. 

V poglavju Energija predlagamo, da se točka 4.3.1. dopolni z naslednjim 
odstavkom: »V skladu z medrepubliškimi dogovori se bodo v obdobju 1981 do 
1985 nadaljevala dela v smeri osamosvojitve na področju proizvodnje jedrskega 
goriva.« Ta dopolnitev temelji na sklepih Predsedstva SFRJ, da mora Jugo- 
slavija stremeti k osamosvojitvi in neodvisnosti od velesil v razvoju nuklearne 
energije. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič : Hvala lepa! Besedo ima tovariš Stanko 
Jaki, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 36. okoliš, Ljub- 
ljana-Center. Prosim. 

Stanko Jaki: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Naša 
skupina delegatov je na predlog delegacije Narodne banke Slovenije obliko- 
vala naslednje pripombe k osnutku družbenega plana Slovenije za obdobje 
1981—<1985. 

Povsod naj se uporablja isti naslov za »denarno-kreditno politiko«, v točki 
5.9. naj se besedi »kreditno-monetarna« nadomestita z besedama »denarno- 
kreditna«. 

V prvem odstavku točke 5.9. naj se zadnji stavek spremeni tako, da se bo 
glasil: »Zagotovljena bo skladnost med ročnostjo sredstev in plasmajev tako, 
da bo zagotovljena polna likvidnost bančnega poslovanja«. 

V drugem odstavku točke 5.9. naj se tekst predzadnjega in zadnjega stav- 
ka nadomesti z naslednjim besedilom: »Kreditni potencial poslovnih bank se 
bo uravnaval z obvezno rezervo in z monetizacijo ter krediti iz primarne emi- 
sije na osnovi vrednostnih papirjev, ki jih izdajajo organizacije združenega 
dela na osnovi medsebojnega prometa blaga in storitev.« 
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V tretjem odstavku točke 5.9. naj se tekst popravi tako, da se bo glasil: 
»SR Slovenija se bo zavzemala za tako politiko obrestnih mer, ki bo upošte- 
vala ohranjanje realne vrednosti depozitov in plasmajev in ki bo prispevala k 
uresničevanju temeljnih ciljev razvoja, kot jih določa plan.« 

V četrtem odstavku točke 5.9. naj se besedilo popravi: »Zavzemali se bomo 
tudi za to, da se primarna emisija Narodne banke Jugoslavije ne bo uporab- 
ljala za deficitno financiranje zveznega proračuna in drugih oblik končne po- 
rabe. V primeru elementarnih nesreč se bo primarna emisija uporabljala le 
kot premostitev z vračilnim rokom največ do enega leta.« 

V petem odstavku točke 5.9. naj se za besedo: »sporazuma« doda: »in upo- 
števajoč dohodkovne interese svojih komitentov«. 

V sedmem odstavku točke 5.9. je treba besedilo popraviti tako, da se bo 
glasilo: »Sredstva depozitov na vpogled družbenopolitičnih skupnosti v SR Slo- 
veniji pri Narodni banki Slovenije bodo kot kreditni potencial koriščena za 
izvrševanje že sprejetih obveznosti za dopolnilno kratkoročno kreditiranje re- 
publiških blagovnih rezerv in prednostnih nalog, določenih z družbenim pla- 
nom SR Slovenije, zlasti izvoza in zalog kmetijskih proizvodov, ki so nujni 
za oskrbo, kar vse bo podrobneje določeno v posebnem odloku Skupščine SR 
Slovenije.« Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Marjan 
Kurnik, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 18. okoliš, 
Slovenska Bistrica. Prosim! 

Marjan Kurnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
K točki 3.9. Zaposlovanje, ima naša skupina delegatov naslednji pripombi. 

Menimo, da je stopnja rasti zaposlovanja glede na kadrovske možnosti in 
zastavljene cilje prestrukturiranja gospodarstva previsoka. Menimo tudi, da 
je predvidena stopnja zaposlovanja 2,2 % v družbenih dejavnostih previsoka, 
zato predlagamo, da se vnese določba, da bo selektivna rast zaposlenosti v druž- 
benih dejavnostih in da se bo le-ta usklajevala ob pripravi zaposlitvenih 
bilanc. 

V točki 4.1.2. predlagamo, da se konkretno opredeli mesto aluminijske 
industrije. 

V točki 4.1.10. predlagamo, da se med prednostna področja, na katera bodo 
posebne izobraževalne skupnosti posebej usmerjale mladino, uvrsti tudi bar- 
vasta metalurgija. 

V točki 4.2.1. predlagamo, da se v okviru industrije, ki bo hitreje poveče- 
vala izvoz, uvrstijo tudi proizvodi aluminijske industrije. 

V točki 4.5.1. d) Kultura, menimo, da besedilo: »Občinske kulturne skup- 
nosti in Kulturna skupnost Slovenije bodo predvsem skrbele za tiste dejav- 
nosti, ki približujejo kulturne dobrine ali omogočajo kulturno aktivnost veli- 
kemu številu občanov« ni v skladu s sistemom financiranja. Zaskrbljujoče je 
namreč dejstvo, da bo občinska kulturna skupnost Slovenska Bistrica predvi- 
doma še naprej odvajala za skupne naloge dobri dve tretjini sredstev, ob tem 
pa ji za amatersko dejavnost v občini primanjkujejo sredstva. 

V poglavju 4.6. Družbeni sistem informiranja in sredstva javnega obve- 
ščanja, ugotavljamo, da so razdeljene samo baze, ni pa razviden komunalni 
sistem informiranja (INDOK centri). Ob tem še ugotavljamo, da se predvideva 
nova proračunska obveznost občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti, in 
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sicer: »zagotavljanje dela sredstev za celovito pokrivanje slovenskega nacio- 
nalnega prostora z osrednjimi radijskimi in televizijskimi signali. »Menimo, 
da je navedeni predlog v nasprotju s sprejetim stališčem, da se bomo zavze- 
mali za zmanjšanje splošne in skupne porabe. Ocenjujemo, da iz proračuna 
občin takih obveznosti ni mogoče pokrivati. Za te namene se je v letu 1976 
opredelila višja prispevna stopnja Kulturni skupnosti Slovenije. To pa pomeni, 
da je že podana osnova pri opredelitvah sredstev za obdobje 1981—1985 pri 
Kulturni skupnosti Slovenije. Predlagano prestrukturiranje ni sprejemljivo, 
saj Kulturna skupnost Slovenije zaradi tega ne znižuje prispevne stopnje. 

V točki 4.7.1. ugotavljamo, da regionalne in republiške samoupravne inte- 
resne skupnosti družbenih dejavnosti in materialne proizvodnje v svojih sa- 
moupravnih sporazumih o temeljih planov za obdobje 1981—1985 v večini pri- 
merov niso konkretizirale obveznosti hitrejšega razvoja manj razvitih območij. 
Zato predlagamo, da se v predlogu družbenega plana njihove naloge za po- 
speševanje skladnejšega regionalnega razvoja določneje opredelijo. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Vasilij 
Vulič, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 22. okoliš, 
Črnomelj. Prosimf 

Vasilij Vulič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! V 
občini Črnomelj smo k osnutku družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981—1985 oblikovali naslednje pripombe. 

1. Poglavje 4.3.2. Promet: v tretjem odstavku tega poglavja so podane kon- 
kretne usmeritve za vlaganje v cestno infrastrukturo v prihodnjih petih letih. 
Med drugim je navedeno, da bo poudarek na dokončanju začetih odsekov. Me- 
nimo, da je določba nerealna, saj je iz dokumentacijske osnove k osnutku 
družbenega plana razvidno, da razen dveh primerov v plan ni vključen noben 
drug že začeti odsek regionalnih cest v SR Sloveniji. 

Zavedamo se težavnosti gospodarskega trenutka, kljub temu pa predla- 
gamo, da se v drugi vrsti citiranega odstavka za besedilom: »na dokončanju 
začetih odsekov« doda besedilo: »na manj razvitih območjih oziroma na ob- 
močjih občin, ki bodo imele v obdobju 1981—1985 status prehodnega obdobja.« 

Ugotavljamo, da je plan izgradnje cestne infrastrukture v prihodnjem pet- 
letnem obdobju v nasprotju s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji ter v 
nasprotju z besedilom osnutka družbenega plana k poglavju 4.7. Pospeševanje 
skladnejšega regionalnega razvoja — predvsem v drugem in tretjem odstavku, 
v katerih sta kot prednostno postavljeni nalogi: pospeševanje policentričnega 
razvoja poselitve ter nadaljnje dograjevanje gospodarske infrastrukture. 

V planu za obdobje 1976—1980 je bila na področju Pokolpja predvidena 
modernizacija 48 km regionalnih cest. Od tega je realiziranih 16 km, kar je bi- 
stveno manj, kot je bilo planirano. V kolikor bi se takšen trend nadaljeval, 
ocenjujemo, da bomo v opremljenosti cest pričeli ponovno zaostajati za osta- 
limi območji v SR Sloveniji. Zato menimo, da je potrebno v planske dokumente 
za prihodnje obdobje nujno vnesti najmanj dokončanje začetih odsekov na 
manj razvitih območjih oziroma na območjih občin, ki bodo imele status pre- 
hodnega obdobja. 

Ob vpisovanju posojila za ceste so bili občani seznanjeni s programom iz- 
gradnje cest v obdobju od 1976—1980. Glede na to, da program v večjem delu 
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ni realiziran, niti ni predvidena njegova realizacija v prihodnjih petih letih, 
občani negodujejo in odločno zahtevajo doslednejše izvajanje politike in do- 
govorjenih ukrepov za pospeševanje razvoja pasivnih območij. 

Podobna neskladja med načelnimi usmeritvami za pospeševanje skladnej- 
šega razvoja in med konkretnimi rešitvami planskih dokumentov ugotavljamo 
tudi na drugih interesnih področjih tako materialne proizvodnje kot tudi druž- 
benih dejavnosti. Predvsem bi tu navedel elektrogospodarstvo, železniško go- 
spodarstvo in kulturo. Menimo, da je treba v procesu nadaljnjega dogovarjanja 
glede vsebine planov dosledneje vgrajevati usmeritve in široka družbena in 
politična prizadevanja za pospeševanje skladnejšega razvoja manj razvitih 
območij v SR Sloveniji. 

Nekaj bi še dodal o karti »Projekcija varovanja naravne dediščine«, ki je 
v dokumentacijski prilogi. 

V tretmaju področja Kolpe še vedno ugotavljamo neskladja oziroma na- 
sprotujoče si pristope med SR Slovenijo in SR Hrvatsko. V SR Sloveniji se 
zavzemamo za ohranitev Kolpe z dolino v svoji prvotni podobi, kar si zaradi 
naravnih lepot gotovo zasluži. V SR Hrvatski pa že več kot 10 let razmišljajo 
o energetski izrabi Kolpe z večjimi zajezitvami in o dolinski železnici. 

V občini Črnomelj podpiramo prizadevanja za načrtno varovanje doline 
Kolpe vsaj v njenem zgornjem toku, kot je predvideno v dokumentacijski 
osnovi. Ob tem pa menimo, da je treba isti režim zagotoviti tudi na desnem 
bregu Kolpe. Apeliramo na odgovorne dejavnike v republiki, da ta problem 
upoštevajo pri uskladitvi koncepta nadaljnjega razvoja Pokolpja. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Marjan 
Marki, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva 23. okoliš, 
Krško. 

Marjan Marki: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina delegatov je ob obravnavi osnutka družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1981—1985 zavzela naslednja stališča. 

Skupina ima nekatere pripombe oziroma dopolnitve predvsem k III. po- 
glavju, ki se nanaša na materialne okvire razvoja v obdobju 1981—1985. Gre 
predvsem za načelno vprašanje, ki se nanaša na odnose med ocenami projekcij 
SR Slovenije in projekcije Jugoslavije. Pri projekciji SR Slovenije so vsi glo- 
balni okviri razvoja nižji od povprečja jugoslovanske projekcije. Predvsem je 
to vidno pri oceni rasti družbenega proizvoda, investicij v osnovna sredstva, 
osebne potrošnje in pri deležu osebne potrošnje v družbenem proizvodu. Pri 
tem vnaša vrsto vprašanj dejstvo, da so te projekcije izdelane za dobo 5 let in da 
tako nadaljnjih pet let predvidevamo manjšo stopnjo kot je to predvideno v 
povprečju za Jugoslavijo. Glede na to, da na povprečje vpliva tudi projekcija 
SR Slovenije, pomenijo ti odnosi dejstvo, da bodo nekatere ali celo vse repu- 
blike in pokrajini prav gotovo imeli veliko večji razvoj v dobi do leta 1985, kot 
je to planirano v Sloveniji. 

SR Slovenija resnično nima pogojev za večjo stopnjo rasti industrijske 
proizvodnje. Seveda pa ni enaka situacija tudi v kmetijstvu, kjer je za dobo 
1981—1985 predvidena skoraj enaka stopnja rasti, kot je bila dosežena v ob- 
dobju 1976—1980. Verjetno še obstajajo rezerve, ki bi jih bilo treba aktivirati 
in s primerno ekonomsko politiko ter ukrepi vplivati na večjo rast kmetijske 
proizvodnje kot pa je 3,5 % letno. 

17 
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Veliko je govora o tem, da v SR Sloveniji nimamo možnosti za zadovoljiv 
razvoj v dobi 1981—1985. To prav gotovo destimulativno vpliva na dosego 
realne možnosti razvoja. Lahko se zgodi, da tudi predvidene projekcije ne 
bomo dosegli, kar bi pomenilo precejšen gospodarski problem. Zato bi bilo 
umestno proučiti možnost, da se predvidi večja gospodarska rast in da se to 
ustrezno stimulira, ne pa, da predvidevamo le 1;1 odstotno realno rast osebnih 
dohodkov, kar se zelo hitro lahko spremeni tudi v znižanje realnih osebnih 
dohodkov in v znižanje produktivnosti dela. 

Nadalje predlagamo, da se dopolni točka 4.7.2. v poglavju Pospeševanje 
skladnejšega regionalnega razvoja z naslednjim besedilom: »Pospeševanje raz- 
voja spominskega območja Zumberak-Gorjanci, ki ga sestavljajo krajevne 
skupnosti iz občin Črnomelj, Metlika, Novo mesto, Krško in Brežice skupaj s 
krajevnimi skupnostmi iz ustreznih občin iz SR Hrvatske, bo potekalo v skladu 
z družbenimi plani teh občin ter srednjeročnimi plani samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti v teh občinah in s srednjeročnimi plani nosilcev razvoja na 
republiški ravni. To pospeševanje bo upoštevalo družbeni dogovor o ustano- 
vitvi spominskega območja Zumberak-Gorjanci ter politiko skladnejšega re- 
gionalnega razvoja v SR Sloveniji.« Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Sergej 
Šešerko, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 3. okoliš, 
Šentjur pri Celju. Prosim! 

Sergej Šešerko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina delegatov je obravnavala osnutek družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1981—1985 ter osnutek resolucije o družbenoekonomski politiki in 
razvoju SR Slovenije v letu 1981. Pri tem je v široki javni razpravi sprejela 
naslednje zaključke. 

Čeprav smo vsebinske pripombe, ki se nanašajo tudi na omenjena doku- 
menta, posredovali že v razpravi k osnutku dogovora o temeljih plana, meni- 
mo, da naše pripombe niso popolnoma upoštevane. Ugotavljamo, da tako osnu- 
tek družbenega plana kot predlog dogovora o temeljih plana SR Slovenije ne 
vključujeta načel skladnejšega regionalnega razvoja v zadostni meri oziroma, 
da nista dovolj konkretna in da pomenita glede tega nevarnost, da se proces 
izravnave življenjskih pogojev zaustavi v širšem slovenskem prostoru zaradi 
zaostrenih gospodarskih razmer v prihodnjem obdobju. Ob dejstvu, da je na 
osnovi zakona o skladnejšem regionalnem razvoju celoten sistem konkretnih 
programov nalog in ukrepov opredeljen v rednih planskih dokumentih, se nam 
zastavlja vprašanje, ali smo v SR Sloveniji v naslednjem srednjeročnem ob- 
dobju pripravljeni za načrtno pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja. 
Nehote se poraja vtis, da se zaradi zaostrenih pogojev gospodarjenja in drugih 
nalog skuša problem manj razvitih pustiti njim samim, čeprav so sedanja raz- 
vozna neskladja tudi eden od vzrokov nestabilnosti. Zato ponovno poudarjamo, 
da bi bilo potrebno tako v družbenem planu kot v resoluciji za leto 1981 neka- 
tere ključne naloge, ki bi pospeševale hitrejši razvoj manj razvitih območij, 
bolj konkretizirati in na novo opredeliti. 

Na koncu naj še omenim, da naše trditve o dejanski pripravljenosti za 
skladnejši razvoj dokazujejo tudi to, da osnutek resolucije o družbenoekonom- 
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ski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981 razen na področju zaposlova- 
nja sploh ne omenja pospeševanja razvoja manj razvitih, kar bi upravičeno 
pričakovali. 

Konkretnejših predlogov ne bom bral, so pa v prilogi, ki jo prilagam. 
Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Jure 
Mlinar, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 7. okoliš, Nova 
Gorica. Prosim! 

Jure Mlinar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Naša 
skupina je ob obravnavi osnutka družbenega plana SR Slovenije podprla sta- 
bilizacijsko naravnanost v tem dokumentu. Ob tem pa menimo, da bi se ta 
dokument v tistih delih, kjer take naravnanosti še ni čutiti, moral spremeniti 
tako, da bi vsi dokumenti, ki izhajajo iz tega plana, sledili stabilizacijskim 
prizadevanj em. 

Pripravili smo več pripomb in predlogov, ki so bile vsebinsko danes že 
posredovane, zato jih ne bi prebral, ampak jih bom posredoval v pisni obliki. 

Rad pa bi opozoril na pripombo, ki danes še ni bila omenjena. Ugotavljamo, 
da bo tudi v tem srednjeročnem obdobju prisotna regionalna izoliranost Se- 
verno-primorske regije in da to predstavlja za družbenopolitične skupnosti in 
gospodarstvo te regije neenakopraven položaj in dolgoročni zavorni dejavnik 
razvoja teh družbenopolitičnih skupnosti. 

Priča smo slabim cestnim povezavam Severno-primorske regije s Slove- 
nijo in v tem srednjeročnem obdobju ni predvideno, da bi se stanje izboljšalo. 
Ravno tako tudi železniške zveze, ki so bile zgrajene predvsem za povezavo v 
smeri sever—jug, niso preveč naklonjene razvoju gospodrastva v tej regiji. Zato 
poudarjamo pomen, ki bi ga bilo potrebno dati študiji, da bi se ta regija ustrez- 
neje povezala z železniškim omrežjem v jugoslovanskem prostoru. 

Prav tako v osnutku družbenega plana pogrešamo opredelitve o določilih, 
ki so navedene v Osimskih sporazumih glede izgradnje vodne poti, ker to 
uresničevanje predstavlja za občino Nova Gorica hudo breme. Zato bi bilo po- 
trebno izpeljati določila v tem dokumentu tako, da se izdelajo študije o vodni 
poti oziroma, da se dogovorimo o nadaljnji usodi tega projekta. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Tomislav 
Majer, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 1. okoliš, Celje. 
Prosim! 

Tomislav Majer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina delegatov sprašuje, kako je lahko iz seznama investicij v sred- 
njeročnem programu izpadla južna vpadnica Celja, ki predstavlja največji 
prometni problem v tem srednjeročnem obdobju. 

Naša zahteva je, da se vključi v program izgradnje in rekonstrukcije cest 
za obdobje od 1981 do 1985 tudi južna vpadnica Celja. Ta vpadnica je po- 
membna tudi za druge občine, ki ne morejo svojega prometa in pretoka blaga 
opravljati na našem območju zaradi neustrezne cestne infrastrukture. Hvala 
lepa! , 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Herman 
Remic, delegat Zbora združenega dela za področje obrti, 4. okoliš, Celje. 
Prosim! 

Herman Remic: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V imenu skupin delegatov vseh petih okolišev s področja obrti predlagam k 
osnutku družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 naslednje spre- 
membe oziroma dopolnitve. 

V drugem odstavku točke 4.1.8. naj se v tretji vrsti besedilo: »izgradnja 
obrtnih con« nadomesti z besedilom: »zagotavljale lokacije za obrt.« Navedeno 
spremembo predlagamo, ker izgradnja obrtnih con ne bo možna v vseh ob- 
činskih središčih. Zaradi tega je treba zagotoviti za razvoj drobnega gospo- 
darstva več različnih možnosti izgradnje poslovnih prostorov oziroma delovnih 
objektov, predvsem glede na potrebo krajevnih skupnosti in na značaj obrtnih 
dejavnosti. 

V drugem odstavku točke 4.1.8. naj se v peti in šesti vrsti besedilo spre- 
meni tako, da se glasi: »pospeševale razvoj drobnega gospodarstva, predvsem 
deficitarnih dejavnosti in storitev«. Besedilo je treba spremeniti, ker pospe- 
ševanje samo deficitarnih dejavnosti, predvsem pa storitvenih dejavnosti drob- 
nega gospodarstva ni v skladu z začrtano politiko razvoja celotnega drobnega 
gospodarstva. Z začrtano politiko pospeševanja razvoja obrti se bodo po našem 
mnenju odprle velike možnosti angažiranja samostojnega osebnega dela za 
proizvodnjo izdelkov in polizdelkov, ki so se doslej uvažali. Inovacijska spo- 
sobnost samostojnih obrtnikov pa se bo lahko v mnogo večji meri koristila v 
kooperantskih odnosih z združenim delom ter v proizvodnji izdelkov za izvoz. 

Četrti stavek drugega odstavka točke 4.1.8. je treba dopolniti tako, da se v 
celoti glasi: »V nadaljnjem razvoju drobnega gospodarstva bo dan večji po- 
udarek produktivnosti dela, sodobni tehnologiji, organizaciji dela, zagotavlja- 
nju uvoznih možnosti za delovna sredstva, ki jih doma ne izdelujemo ter ude- 
ležbi kvalificiranega in ustvarjalnega dela ob ustreznem prilagajanju izobra- 
ževanja.« Dopolnitev tega stavka predlagamo zato, ker pomanjkanje sodobnih 
delovnih sredstev ovira opravljanje storitev in izdelovanje proizvodov, ki so 
namenjeni za izvoz oziroma za nadomeščanje uvoza. Ob slabi opremljenosti 
obrtnih delavnic drobno gospodarstvo ne bo moglo izpolniti nalog v srednje- 
ročnem obdobju 1981—1985, ki so navedene v osnutku družbenega plana pod 
točko 4.1.8., ki določa večjo produktivnost dela in sodobno tehnologijo. 

V devetem odstavku točke 4.3.2. — Promet, naj se spremeni besedilo dru- 
gega in tretjega stavka, tako da bi se besedilo v celoti glasilo: »Prevoz za lastne 
potrebe (režijski prevoz) bo izvajal le dostavni promet v okviru posameznih 
gospodarskih središč ter za potrebe večjih gradbišč. Zasebni prevozniki bodo 
svoje razvojne usmeritve usklajevali znotraj zadrug avtoprevoznikov po po- 
sameznih regijah«. 

Iz sedanjega drugega stavka je potrebno izpustiti besedilo »zasebni cestni 
prevozniki«, ker opravljajo samostojni avtoprevozniki v smislu določil obrt- 
nega zakona in temeljnega zakona o organizaciji prevoza z motornimi vozili 
v cestnem prometu javni cestni prevoz, ki je v enakih pogojih dostopen vsa- 
komur in se opravlja na podlagi prevozne pogodbe, sklenjene med imetnikom 
motornega vozila in tistim, ki uporablja prevozne storitve. Zaradi tega samo- 
stojni avtoprevozniki ne morejo biti omejeni pri opravljanju svoje edine in 
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glavne gospodarske dejavnosti, tako kot so organizacije združenega dela, ki 
opravljajo prevoz samo za lastne potrebe (režijski prevoz) in jim to ni glavna 
gospodarska dejavnost. 

V tretjem stavku pa je treba nadomestiti sedanje besedilo, ker zadruge 
avtoprevoznikov v vsaki občini ne bi bile ekonomsko upravičene, zaradi pre- 
majhnega števila članov. Ustanavljanje obrtnih zadrug za avtoprevoznike je 
predvideno na nivoju regije. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
(Ne želi.) 

Ce ne želi nihče več razpravljati, prekinjam to točko dnevnega reda. Po- 
novno pa se bomo vrnili na to točko dnevnega reda, ko bo skupina delegatov 
opravila svojo nalogo. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na osnutek resolucije 
o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil njen Izvršni svet. 

Uvodno besedo smo poslušali na skupnem zasedanju. Osnutek resolucije 
je bil objavljen v prilogi XIII. Poročevalca. 

Danes ste na klop prejeli dodatno skupno poročilo odborov za družbeno- 
ekonomske odnose in za družbenoekonomski razvoj, poročilo Zakonodajno- 
pravne komisije, predlog stališč Družbenopolitičnega zbora, ki je osnutek reso- 
lucije obravnaval na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije in 
predlog ugotovitev in sklepov, ki sem jih že omenil. 

K osnutku resolucije je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije kot dodatno 
gradivo pripravil informacijo o problemih preskrbe z energijo in reprodukcij- 
skim materialom, z osnovnimi kmetijsko-živilskimi proizvodi ter drugimi pro- 
izvodi široke potrošnje. S tem je Izvršni svet realiziral svojo obveznost, ki jo 
je dobil na seji zbora dne 30. 9. 1980 ob obravnavi delegatskih vprašanj. Tej 
informaciji sta posvetila posebno pozornost odbora za družbenoekonomske od- 
nose in za družbenoekonomski razvoj našega zbora. V tej zvezi sta predložila 
tudi dodatna poročila. 

Predlagam, da poročevalec obeh odborov seznani zbor s pomembnejšimi 
ugotovitvami in stališči odborov glede te informacije. Besedo dajem tovarišu 
Francu Vičarju, poročevalcu odborov. Prosim! 

Franc Vičar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Do- 
volite mi, da vas na kratko seznanim z nekaterimi važnejšimi deli razprave s 
skupne seje Odbora za družbenoekonomske odnose in Odbora za družbenoeko- 
nomski razvoj, predvsem s področja preskrbe. 

Odbora sta v daljši in izčrpni razpravi ugotovila, da predstavlja predlo- 
žena informacija dober vpogled v dejansko stanje, ki vlada na našem tržišču. 

Ob tej priložnosti ne bi širše razlagal, zakaj je v preteklosti prihajalo do 
občasnih pomanjkanj nekaterega blaga, surovin in repromateriala, vendar pa 
menim, da je potrebno opozoriti vsaj na poglavitne vzroke. Med te nedvomno 
sodi prevelika domača potrošnja in kopičenje zalog pri prebivalstvu, neustrez- 
na politika cen, zapiranje v republiške meje, manjša rast proizvodnje, večja 
usmerjenost našega gospodarstva za povečanje izvoza ter omejevanje uvoza. 
Poleg teh je bilo na trgu prisotnih tudi nekaj drugih neskladij ter organizacij- 
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skih težav, kar vse je privedlo do neravnovesja med ponudbo in povpraše- 
vanjem. 

Odbora sta ugotovila, da bo potrebno na področju preskrbovanja spreje- 
mati celovite rešitve, ki bodo omogočale samoupravno dogovarjanje na vseh 
področjih zadovoljevanja potreb. Pri tem menimo, da je potrebno zagotoviti 
pripravo surovinskih in materialnih bilanc, ki bodo ustrezna podlaga za samo- 
upravno sporazumevanje in dogovarjanje od občin prek republik in pokrajin 
do federacije. 

Odbora menita, da morajo še večjo odgovornost za preskrbo dobiti občine 
kot temeljne družbenopolitične skupnosti. Se naprej pa bomo morali spodbu- 
jati delovanje potrošniških svetov. 

Glede na to, da je občasno pomanjkanje povzročilo težave na področju 
cele države, je o tej problematiki razpravljal tudi Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Sprejeto je bilo načelo, da morajo več odgovornosti kot doslej 
za zagotavljanje nemotenega oskrbovanja svojega tržišča dobiti posamezne re- 
publike in pokrajine, ki bodo morale pripraviti svoje bilance vsaj za osnovne 
izdelke in surovine. 

Ob zaključku sta odbora ocenila, da so predložene smeri delovanja ter 
nadaljnji ukrepi za izboljšanje oskrbe ustrezni, da pa je potrebno sklepe še 
bolj konkretizirati in zaostriti odgovornost posameznih nosilcev za dosledno 
izvajanje sprejetih nalog. 

Odbora sta sklenila, da bosta zaradi težav, ki nastopajo pri oskrbovanju 
tržišča, še naprej spremljala to problematiko ter po potrebi poročala zboru o 
morebitnih ugotovitvah. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Slišali smo stališča obeh 
odborov. Predlagam, da v okviru razprave o osnutku resolucije posvetite po- 
zornost tudi tej informaciji in problemom, ki se porajajo v zvezi s tem. 

Vprašujem poročevalce drugih delovnih teles, ali želijo besedo? (Ne želijo.) 
Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Ivan Klobčar, delegat Zbora zdru- 

ženega dela za področje gospodarstva, 6. okoliš, Velenje. Prosim! 

Ivan Klobčar: Tovarišice in tovariši! Naša skupina delegatov ima 
naslednje pripombe k osnutku resolucije: 

1. Podpiramo usmeritve, ki jih daje resolucija ekonomskim odnosom s tu- 
jino in ukrepe na tem področju. V splošnem se strinjamo tudi z opredelitvijo, 
da lahko organizacije združenega dela, ki povečujejo delež izvoza v celotnem 
prihodku, hitreje povečujejo osebne dohodke. Vendar menimo, da se to pove- 
čevanje osebnih dohodkov ne bi smelo odražati v nadaljnjem upadanju aku- 
mulacije teh delovnih organizacij, ker je s tem lahko ogrožen njihov obstoj, 
temveč bi moralo temeljiti na večjem ustvarjenem dohodku. V tem smislu se 
zavzemamo tudi za nadaljnje intenzivno prilagajanje realnosti tečaja dinarja. 

2. V osnutku resolucije je predvideno nadaljnje omejevanje vseh oblik 
porabe, kar je nujno glede na stabilizacijska prizadevanja. Po našem mnenju 
je nesprejemljivo, da poleg vseh vrst porabe omejujemo tudi osebno porabo. 
Realni osebni dohodki so zaradi omejitev in visokega dviga cen padli bolj kot 
smo za letos predvidevali. Če nočemo prihodnje leto doživljati večjih pretre- 
sov, potem je potrebno padec osebnega standarda vsaj zaustaviti. To je v re- 
soluciji postavljeno, v osnutku pa je nakazana možnost rasti realnih osebnih 
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dohodkov v drugi polovici leta, vendar preveč deklarativno in brez realne pod- 
lage glede na izkušnje letošnjega leta. 

Zaustavitev padca realnih osebnih dohodkov je potrebno vzeti kot dejstvo 
in se na to pripraviti tako, da bolj omejimo porabo na drugih področjih kot pri 
osebnih dohodkih. Kolikor na to ne bomo pripravljeni, se bo zgodilo, da bomo 
zaradi objektivne nujnosti prisiljeni sproščati osebne dohodke na račun aku- 
mulacije. Menimo, da mora biti glede na navedeno postavljena v resoluciji 
večja omejitev za rast skupne in splošne porabe kot pri osebnih dohodkih; ta 
razlika bi morala znašati vsaj 5 indeksnih točk. Le na ta način bomo lahko za- 
ustavili nadaljnji padec osebnega standarda. 

3. O odgovornostih za izpolnjevanje in sankcijah za kršitve resolucijskih 
določil smo že večkrat govorili, tako pri sprejemanju resolucij kot pri nji- 
hovem izvajanju. Vendar dosedaj v resolucijah tega nismo ustrezno opredelili, 
ampak smo se zanašali bolj na dogovore ali sporazume. Zavedati se moramo, 
da resolucija o družbenoekonomski politiki in razvoju za naslednje leto ne 
predstavlja samo deklarativne usmeritve, kot je bilo to pred leti, temveč po- 
staja osnovni sporazum za naše obnašanje, s katerim prevzemamo tudi sank- 
cije za neizpolnjevanje nalog. Upamo, da bodo sestavljalci dokončnega bese- 
dila resolucije to upoštevali in vgradili v dokument sankcije vsaj za neizpol- 
njevanje temeljnih določil resolucije. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Vinko 
Seliškar, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 14. okoliš, 
Tržič. 

Vinko Seliškar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije iz občine 
Tržič ima k osnutku resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju 
SR Slovenije v letu 1981 naslednje pripombe. 

1. Menimo, da ta osnutek ni usklajen z besedilom osnutka zvezne resolu- 
cije, ki pravi, da naj se osebni dohodki v letu 1981 gibljejo skladno z rastjo 
dohodka, za 20 odstotkov počasneje od rasti dohodka pa naj narašča splošna 
in skupna poraba. 

Osnutek resolucije SR Slovenije pa pravi, da naj bi osebni dohodki ter 
skupna in splošna poraba naraščali 10 odstotkov počasneje od rasti dohodka. 
Menimo, da osnutka obeh dokumentov nista usklajena. Sprašujemo pa se tudi, 
če je primerno omejevati gibanje osebnih dohodkov glede na gibanje v letu 
1980? Vemo, da so realni osebni dohodki v letošnjem letu v SR Sloveniji padli 
za 9 odstotkov. Ce bo omejitev tudi v letu 1981, bomo razmerje težko popravili. 

2. Osnutek resolucije predvideva rast družbenega proizvoda za 3,5 odstotka 
in izvoza realno za 7 odstotkov. To so zelo težke naloge za prihodnje leto. Pred- 
vsem velja to za občino Tržič, saj smo že v prvih 9 mesecih letošnjega leta po- 
krivali uvoz z izvozom in pri tem ustvarili presežek. To pa pomeni, da bomo 
v letu 1981 zelo težko dosegli z resolucijo predvideno rast izvoza. 

3. Velike zahteve so pred nami tudi na področju izvoza. Zato bi morali 
dati temu vprašanju večji pomen in konkretnejše opredelitve. V osnutku reso- 
lucije ni opredeljeno, koliko deviznih sredstev bomo združevali za skupne na- 
loge. Vemo namreč, da bo bitka za nemoten potek proizvodnje v organizacijah 
združenega dela tekla tudi na področju zagotavljanja redne dobave surovin in 
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reprodukcijskega materiala. Zato menimo, da mora združeno delo čimprej 
izvedeti, kakšen bo delež deviz, ki jih bo v letu 1981 imelo na voljo. Hvala 
lepa. 

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

Stane Kosi: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Zbori 
skupščine občine Ptuj so na sejah dne 21. in 24. 11. 1980 obravnavali osnutek 
resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981 
ter v razpravi oblikovali naslednja stališča in pripombe: 

1. Osnutek resolucije je premalo konkreten, zlasti pri usmerjanju kredit- 
no-monetarne in cenovne politike ter pri predvidenih investicijah glede na no- 
ve kriterije za prestrukturiranje gospodarstva. 

2. Povsem so izostale razvojne usmeritve za področje energetike, komu- 
nalne in prometne infrastrukture, gradnje stanovanj in drugih gospodarskih in 
negospodarskih objektov. 

3. Tudi ukrepi za doseganje 3,5% rasti kmetijske proizvodnje v letu 1981 
so preveč splošni in ne upoštevajo v potrebni meri zahtev naše občine, da bi 
financiranje pridobivanja in uporabljanja kmetijskih zemljišč, obramba pred 
točo in nekatere intervencije za večjo proizvodnjo hrane morale imeti širši 
poenoten družbeni karakter. 

Menimo, da bi morali pri proizvodnji mesa uveljaviti ustrezne spodbude 
za večjo prirejo vseh vrst mesa, ne le govejega in svinjskega. V zvezi k kme- 
tijstvom nadalje pripominjamo, da bi v resoluciji morali konkretneje oprede- 
liti predvidene melioracije v SR Sloveniji ter druge olajšave za vlaganje v 
kmetijstvo. To velja tudi za potrebna devizna sredstva, za uvoz nujno potreb- 
nega reprodukcijskega materiala za kmetijstvo. 

4. Ocenjujemo, da našteti ukrepi za večje spodbujanje izvoza ne morejo 
biti linearni za izvoznike, pač pa je treba nakazati večjo selektivnost ne le 
uvoza temveč tudi izvoza. 

Nevzdržno je spodbujati izvoz tistih surovin in izdelkov, ki jih močno pri- 
manjkuje na domačem trgu, na primer umetna gnojila in zaščitna sredstva. 
Posebej pa bo treba bolj stimulirati izvoz izdelkov, katerih cene se doma pro- 
sto oblikujejo in lahko pričakujemo probleme s plasmajem zaradi znižane kup- 
ne moči prebivalstva. 

5. Določila o gibanju osebnih dohodkov, ki bodo v naslednjem letu zopet 
usmerjeni v naši republiki s posebnim dogovorom, bi kazalo že v resoluciji 
bolj uskladiti z usmeritvami osnutka zvezne resolucije, ki predvideva sklad- 
no rast osebnih dohodkov z rastjo dohodka. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala. Razpravljal bo tovariš Franc Si- 
košek, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 30. okoliš, 
Kamnik. Prosim! (Se odreka razpravi.) Delegat ugotavlja, da je izčrpal svojo 
razpravo že pri 3. točki dnevnega reda. Hvala lepa! 

Naslednji se je prijavil k razpravi tovariš Jože Lesar, delegat Zbora zdru- 
ženega dela za področje gospodarstva, 11. okoliš, Kranj. Prosim! 
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Jože Lesar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Dele- 
gati iz Kranja ugotavljamo, da so v osnutku resolucije premalo poudarjene 
naloge politike razvoja in ukrepi, s katerimi bomo dosegli predvideni razvoj 
v naslednjem letu. 

Poleg tega menimo, da je pomembna pomanjkljivost resolucije tudi v tem, 
da nima spremljajočih dokumentov, s katerimi bi konkretizirali naloge iz do- 
govora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za naslednje srednjeročno 
obdobje v letu 1981. 

Po naši presoji bi bilo treba v resolucijo za leto 1981 vključiti tudi tiste 
smeri in okvire iz V. poglavja osnutka plana, ki bodo pomembne za sprejema- 
nje ukrepov v letu ,1981. 

Osnutek resolucije se tudi preveč ukvarja z definiranjem nalog, ki so že 
urejene z drugimi ustreznimi predpisi, na primer politika cen, merila o delitvi 
osebnih dohodkov in tako naprej, manj pa se ukvarja z definiranjem nalog, 
ki so sicer ravno tako pomembne, vendar v načinu razreševanja še niso do- 
rečene. Teža obravnave pa bi morala biti prav nasprotna. Kot primer nava- 
jamo področje cen oziroma opredelitev, da bodo cene naraščale počasneje kot 
v letu 1980. Nikjer pa ni oprijemljivih določb, na podlagi katerih bi lahko pred- 
videvali uresničitev take usmeritve v resoluciji za leto 1981. Zato bo treba to 
poglavje še dodelati in za cilje, ki se jih zastavlja, predvideti tudi realne ukrepe. 

Opozoriti hočemo tudi na to, da je nujno, da Skupščina SR Slovenije za- 
radi nemotenega razvoja in financiranja družbenih dejavnosti pospeši sprejem 
predpisov in zakonov, ki bodo uveljavili napovedane spremembe v sistemu 
obračunavanja in plačevanja prispevkov. To bi morali doseči že pred 1. 1. 1981 
ko bi morale biti že znane prispevne stopnje, ne pa šele v januarju 1981, kot 
to določa osnutek resolucije. 

Glede na predviden način zbiranja sredstev za zdravstveno varstvo je 
treba v resoluciji natančneje opredeliti, kako se bo zbiral prispevek na osnovi 
dohodka — ali glede na planirani dohodek, ali pa glede na realizacijo prejšnje- 
ga trimesečja. 

Temeljna usmeritev resolucije na področju družbenih dejavnosti je na- 
črtovana v tem smislu, da se programi teh dejavnosti v letu 1981 ne širijo. 
Ponovno pa bo potrebno preveriti normative in standarde izvajalcev. Obsega 
socialnih pravic ne bi smeli širiti. Ugotavljamo, da na področju zdravstvenega 
varstva že zaradi samega zakona o zdravstvenem varstvu, ki ga je treba v ce- 
loti uveljaviti s 1. januarjem 1981, ni mogoče slediti tej usmeritvi. 46. člen 
tega zakona o zdravstvenem vartvu z opredelitvijo zagotovljenega obsega 
pravic iz zdravstvenega varstva že sam po sebi pomeni širitev pravic. 

Ob teh splošnih pripombah oziroma oceni resolucije, bi hotel zaključiti s 
tem, da je po našem mnenju osnutek resolucije pisan ponekod v zelo težkem 
in slabem jeziku ter je na nekaterih mestih težko razumljiv. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Peter 
Janežič, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 31. okoliš, 
Domžale. Prosim! (Se odpoveduje razpravi.) 

Naslednji razpravljalec je tovariš Marjan Kurnik, delegat Zbora združe- 
nega dela za področje gospodarstva, 18. okoliš, Slovenska Bistrica. 

Marjan Kurnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Na seji skupin delegatov Skupščine občine Slovenska Bistrica za Zbor zdru- 
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ženega dela in za Zbor občin Skupščine SR Slovenije sta bili na predlog izvrš- 
nega sveta skupščine občine sprejeti naslednji pripombi. 

1. Ugotavljamo, da s prenosom nekaterih nalog iz republiških na občinske 
samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti (otroški dodatek, zdrav- 
stveno varstvo, upokojenci in tako dalje) niso bila prenešena tudi ustrezna 
sredstva solidarnosti. Zato bo izvajanje teh nalog imelo za posledico zmanjše- 
vanje programa občinskih samoupravnih interesnih skupnosti ali večjo obre- 
menitev združenega dela občine. 

2. Podpiramo selektivno investicijsko politiko v družbenih dejavnostih, 
pri gradnji objektov pa naj se bolj uveljavljajo tipski projekti. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Alojz Pe- 
corari, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 7. okoliš, No- 
va Gorica. Prosim! 

Alojz Pecorari: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupini delegatov za Zbor združenega dela s področja gospodarstva ter s 
kulturno-prosvetnega področja in skupina delegatov za Zbor občin iz Nove 
Gorice so na skupni seji dne 20. 11. 1980 obravnavale osnutek resolucije o 
družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981 in v zvezi s 
tem oblikovali naslednje pripombe: 

Osnovne usmeritve in naloge v družbenoekonomskem razvoju SR Slo- 
venije v letu 1981, ki so zastavljene v osnutku resolucije, predstavljajo učinko- 
vito pot za dosego stabilizacije gospodarstva. Težavne razmere v domačem in 
svetovnem gospodarstvu nas bodo silile k hitremu in učinkovitemu ukrepanju 
v smislu dogovorjenih usmeritev. Ocenjujemo, da so v osnutku resolucije še 
vedno premalo konkretno prikazani ukrepi in instrumenti ekonomske politike, 
ki bodo zagotavljali obnašanje v smislu izvrševanja zastavljenih nalog. Po 
našem mnenju je premalo obdelan instrumentarij ukrepov razlog za pogosto 
izražanje v smislu akcije, ne pa cilja. Primer iz besedila: »se bodo zavzemali«, 
»si bodo prizadevali« in podobno. 

Spričo težav, ki se občasno pojavljajo pri oskrbi zlasti s kmetijskimi pri- 
delki, ocenjujemo, da je tudi razvoju in pospeševanju kmetijske dejavnosti 
dan premajhen poudarek. Pedološka in klimatska značilnost SR Slovenije omo- 
goča uspešno pridelovanje hrane, ki jo danes uvažamo. Hkrati pa bi morali 
biti sposobni ustvarjati tržne presežke. Premalo so prikazani ukrepi, ki bodo 
zagotovili rast kmetijske proizvodnje za 3,5 %, saj opažamo tendenco padanja 
števila živine, pa tudi v poljedeljstvu ni veliko boljša situacija. 

Nedvomno bo morala k izboljšanju stanja prispevati ustrezna politika od- 
kupnih cen. Dokler pa to vprašanje ne bo urejeno, bo nujno s sistemom kom- 
penzacij preprečiti zmanjševanje kmetijske proizvodnje. Prav tako bi bila 
tudi bilanca proizvodnje in porabe prehrambenih proizvodov koristen sprem- 
ljajoč dokument k resoluciji. 

Izboljšanje stanja devizne in plačilne bilance je ena od prioritetnih nalog 
v letu 1981. Zato je še toliko pomembnejše, da izkoristimo možnosti, ki jih 
ponuja maloobmejno sodelovanje. Dogovorjene naloge v okviru Osimskih spo- 
razumov se morajo izvajati po zastavljenem planu, v tem okviru pa tudi iz- 
gradnja cestne povezave mejni prehod Vrtojba-Razdrto. Načrtovana avtocesta 
je hkrati izrednega pomena za novogoriško gospodarstvo, ki je spričo speci- 
fične lege mesta slabo povezano z ostalo Slovenijo. 
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V resoluciji pogrešamo projekcijo bančnih sredstev za leto 1981. V vrsti 
poglavij so omenjena bančna sredstva kot element pospeševanja določenega 
področja — kreditiranje izvoza, kreditiranje pospeševanja višjih oblik gospo- 
darskega sodelovanja, kreditiranje naložb za varčevanje s surovinami, repro- 
materialom in energijo — hkrati pa ugotavljamo, da so likvidnostna sredstva 
gospodarstva minimalna, da možnosti najetja tujih kreditov spričo naše za- 
dolženosti skoraj ni in da osebni dohodki ostajajo na nivoju leta 1980. Nujno 
je torej, da ugotovimo obseg sredstev, s katerimi bomo lahko izvajali določeno 
politiko, da ne bi pospeševanje razvoja gospodarstva z elementi kreditne poli- 
tike ostalo le v planskih dokumentih. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Kdo še želi besedo? (Nihče.) 
Prekinjamo tudi to točko dnevnega reda. Skupino delegatov prosim, da 

se sestane ter pripravi poročilo k 2., 3. in 4. točki dnevnega reda. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog izhodišč 
za pripravo predloga zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1981, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil njen Izvršni svet. 

Predlog izhodišč je bil objavljen v Prilogi XIII Poročevalca, v Prilogi 
XIV Poročevalca pa so bili objavljeni popravki predloga izhodišč. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Zeli.) Besedo ima tovariš Jože 
Pacek, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za pravosodje, upravo in 
proračun. Prosim! 

Jože Pacek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Ne 
želim ponavljati uvodnih besed podpredsednika Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije, Jožeta Florjančiča, ki jih je povedal na skupnem zasedanju 
glede splošne porabe. Kljub temu pa bi rad dodal še nekaj besed, zlasti zato, 
ker se je del današnje razprave nanašal na skupno in splošno porabo. 

Zaradi jasnosti želim povedati, da je SR Slovenija na podlagi 319. člena 
svoje ustave dolžna nenehno zagotavljati sredstva za nekatere stvari v ok- 
viru splošne porabe v vsakoletnem proračunu. Spomnim naj vas, da se sred- 
stva republiškega proračuna uporabljajo za financiranje delovanja republiških 
organov; za pomoč manj razvitim občinam in območjem v SR Sloveniji, ob 
pogojih in merilih, ki so vsako leto z zakonom o proračunu posebej določeni; za 
zaščito borcev ter vojaških vojnih invalidov; za intervencije v gospodarstvu, 
določene z zakonom, in za druge obveznosti, ki so posebej določene z zakonom 
v okviru pravic in dolžnosti republiških organov. 

Kot ste lahko razbrali iz gradiva, bodo za zadovoljevanje splošne porabe 
na nivoju republike dosledno upoštevana stabilizacijska prizadevanja, saj 
republiški neto proračun za leto 1981 ne bo dodatno obremenjeval gospodar- 
stva. Za njegovo financiranje se ne predvideva nobenih novih virov, niti se 
ne povečujejo sedanje davčne stopnje. Nasprotno, v okviru davka iz dohodka 
TOZD se predvideva bistveno povečanje olajšav za vse organizacije združene- 
ga dela, ki so izvozno usmerjene. Skupščina SR Slovenije ima ravno sedaj v 
obravnavi predlog za izdajo zakona o določitvi stopenj in nekaterih olajšav 
za davek iz dohodka TOZD in delovnih skupnosti v letu 1981 z osnutkom 
zakona, kjer so te olajšave upoštevane. 
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Ker obveznosti do prispevka proračuna federacije ob pripravi izhodišč 
še niso bile znane, jih v tem dokumentu še nismo podrobno opredelili. Udelež- 
ba te obveznosti v republiškem proračunu znaša na podlagi podatkov letošnje- 
ga leta že okoli 47 % in se po trendu približuje polovici sredstev republiškega 
proračuna. 

Iz osnutka zakona o proračunu federacije za leto 1981, ki smo ga že pre- 
gledali in ki ga boste prejeli v prihodnjih dneh, bo znašal prispevek SR Slo- 
venije za financiranje federacije že precej več kot 50 % sredstev republiškega 
proračuna. 

Dovolite mi, da navedem dejavnosti, ki se financirajo iz proračuna. Vse 
to se nanaša na porabo v republiki oziroma na neto republiški proračun. Te 
obveznosti so naslednje: 56% vseh sredstev se zagotavlja na podlagi letnih 
programov dela upravnih organov v republiki. Ta višina sredstev se določa v 
odvisnosti od sprejetih obveznosti in nalog, ki jih imajo posamezni organi. 
Pretežni del teh sredstev se nanaša na financiranje organov in organizacij 
družbenopolitičnih skupnosti. Močan vpliv na povečanje obsega teh sredstev 
ima visoka inflacijska stopnja. 

13% vseh sredstev se zagotavlja na podlagi sprejetih predpisov v stalnem 
znesku. Med te obveznosti sodijo negospodarske investicije in sredstva za fi- 
naciranje obveznosti, ki so bile prenešene iz zveznega na republiški proračun. 

15 % vseh sredstev v strukturi neto republiškega proračuna se zagotav- 
lja za varstvo borcev NOV in socialno varstvo na podlagi valorizacij, ki se 
usklajujejo z rastjo življenjskih stroškov. 

16 % sredstev republiškega proračuna predstavljajo obveznosti, ki se do- 
ločajo s srednjeročnim planom razvoja ter z ukrepi tekoče gospodarske poli- 
tike, opredeljene z vsakoletno resolucijo. Pretežni del teh obveznosti se na- 
naša na intervencije v gospodarstvu, o čemer je bilo dosti razprave pri prejš- 
njih točkah dnevnega reda. 

Za obveznost republike do financiranja federacije je možno ugotoviti, da 
ima čedalje bolj lastnost fiksne oziroma dokončne obveznosti, ki se ugotavlja 
ter določi na podlagi zveznih zakonov, ki opredeljujejo financiranje federa- 
cije. Naj še povem, da je predvidena rast proračuna federacije za celih 10 do 11 
indeksnih točk večja kot pa je rast republiškega proračuna. 

Iz navedenega sledi, da so osnove za zagotavljanje potrebnih sredstev 
republiškega proračuna za kritje posameznih obveznosti zelo različne. Oprede- 
ljujejo jih zakoni in drugi dokumenti izven sprejetega zakona o proračunu 
za leto 1981. Tako določanje obveznosti do republiškega proračuna pogojuje 
tudi diferenciran pristop ob zagotovitvi sredstev za posamezne namene. Po- 
samezne obveznosti, ki se bodo v letu 1981 financirale iz republiškega prora- 
čuna, pa morajo vsekakor biti usklajene oziroma njihova rast omejena na 
sprejeto stopnjo rasti splošne porabe. Splošno porabo na nivoju republike pa 
bo potrebno v letu 1981 obravnavati ločeno za potrebe republike in kot obvez- 
nost za financiranje federacije. Osnutek zveznega proračuna predvideva tako 
višino kotizacij, ki znašajo približno 60 % sredstev proračunov republik in 
pokrajin. To pa ni sprejemljivo niti za republike niti za avtonomni pokrajini. 

Znižanje rasti neto proračunske porabe pod dogovorjeno rastjo splošne 
porabe zaradi povečanja obveznosti do federacije tudi ni sprejemljivo, saj v 
tem primeru ne bi mogli izpolniti tistih republiških obveznosti, ki izvirajo iz 
319. člena ustave SR Slovenije. Zato se bo Izvršni svet zavzemal, da se bo tudi 
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rast splošne porabe na ravni federacije gibala v skladu z dejanskimi material- 
nimi možnostmi. Za dosego tega cilja Izvršni svet že tesno sodeluje s sloven- 
skimi delegati v Skupščini SFRJ in je v tem smislu opravil že vrsto razgovo- 
rov in konzultacij. 

Prav tako bo Izvršni svet izdelal nove kriterije in merila za financiranje 
splošne porabe v tistih občinah, ki se jim dopolnilna sredstva zagotavljajo iz 
republiškega proračuna. Po teh merilih naj bi se v novem srednjeročnem ob- 
dobju postopoma zmanjševalo število dopolnjevanih občin. V predlogu prora- 
čuna, ki ga pripravljamo in ki ga boste obravnavali na sejah zborov 29. de- 
cembra 1980, predlagamo, da se število dopolnjevanih občin v SR Sloveniji 
zmanjša od sedanjih 23 na 16 v letu 1981. O nadaljnjem zmanjševanju bo tekla 
razprava v Skupščini na podlagi predlogov, ki jih bo treba kasneje izdelati. 

V razpravi, ki je bila v delovnih telesih Skupščine SR Slovenije ob ob- 
ravnavi izhodišč za pripravo proračuna za leto 1981 ter gibanju splošne porabe, 
ki se financira iz republiškega proračuna v prihodnjem letu, je bilo enotno 
ugotovljeno, da ta del porabe upošteva stabilizacijska prizadevanja in da se 
stopnje rasti gibljejo v skladu z dovoljeno resolucijsko rastjo splošne porabe v 
letu 1981. 

Kot je razvidno iz poročila Odbora za finance tega zbora, Odbor podpira 
izhodišča tako kot so zastavljena. Ob tem pa ima nekaj svojih pripomb. Hkra- 
ti ugotavlja, da je Izvršni svet pri sestavi izhodišč za pripravo proračuna v 
letu 1981 upošteval sklep tega zbora, ki je bil sprejet ob razpravi o zaključ- 
nem računu k proračunu za leto 1979. 

Glede na stališče Odbora za finance, da v okviru obveznosti za negospo- 
darske investicije ni mogoče financirati prizidka obrambne smeri pri Fakulte- 
ti za sociologijo, politične vede in novinarstvo, kakor tudi obveznost za izgrad- 
njo nove stavbe Muzeja ljudske revolucije Slovenije v Ljubljani, dajemo na- 
slednje pojasnilo. 

Financiranje obeh objektov je predvideno z družbenim dogovorom, na 
podlagi katerih bi SR Slovenija iz svojega proračuna sofinancirala izgradnjo. 
Ta družbeni dogovor bo predložen Skupščini. Izvršni svet meni, da je repu- 
blika soodgovorna za razvoj ljudske obrambe in je zato dolžna prispevati sred- 
stva za to investicijo, ki naj bi zagotovila normalne pogoje za šolanje kadrov 
tega poklica. 

Na podlagi dogovora, ki naj bi ga sprejela Skupščina SR Slovenije, bi lah- 
ko potem Izvršni svet predložil odlok, s katerim bi Skupščina dala pooblastilo 
za podpis, kolikor bi presodila, da je to v skladu z razvojno politiko. Skratka, 
gre za to, da bi republiški proračun sodeloval z enotretjinskim deležem pri 
tej investiciji. 

Glede financiranja Muzeja ljudske revolucije pa Izvršni svet meni, da je 
potrebno zagotoviti sredstva za to investicijo na podlagi družbenega dogovora, 
h kateremu naj bi pristopila republika. Vsekakor pa bo razprava in odločitev 
prepuščena delegatom v tej Skupščini. V letu 1981 naj bi se po mnenju Izvrš- 
nega sveta — in takšen bo tudi predlog družbenega dogovora, ki bo predložen 
Skupščini — zagotovila samo sredstva za izdelavo investicijsko-tehnične doku- 
mentacije. Izgradnja samega objekta pa naj bi se začela šele v letu 1984. Tudi 
ta predlog je v skladu z materialnimi možnostmi splošne porabe na ravni re- 
publike. 
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Naj še enkrat poudarim, da predvideno zaostajanje rasti splošne porabe 
za rastjo dohodka zahteva skrajno restriktiven pristop do vseh obveznosti re- 
publiškega proračuna. To nalaga vsem koristnikom sredstev republiškega pro- 
računa, da zahtevke do republiškega proračuna skrajno odgovorno in temeljito 
proučijo, svoje obveznosti in programe pa uskladijo z dejansko možnostjo rasti 
splošne porabe. Ob tem naj vam še povem, da je rebalans predloga zakona o 
proračunu za leto 1981 še vedno 700 milijonov dinarjev. Sprejete obveznosti 
SR Slovenije, ki izhajajo iz ustave, zakonov, dogovorov in drugih predpisov, ne 
bo mogoče zagotoviti v zadostni višini ob taki limitirani rasti splošne porabe. 

Ob sestavi predloga zakona o proračunu za leto 1981 se bo Izvršni svet 
dosledno zavzemal za zmanjševanje vseh oblik proračunske porabe, od občine 
do federacije ter bo predlagal zagotovitev sredstev za kritje posameznih 
obveznosti, ne glede na sprejete zakonske osnove, v skladu z možno rastjo 
dohodka oziroma splošne porabe. Lahko vas obvestim, da bo hkrati s pred- 
logom zakona o proračunu priložen tudi zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v graditev objektov in nabavo 
opreme v obdobju od leta 1978 do leta 1982, ki bo podaljšal sprejete obveznosti 
v naslednje srednjeročno obdobje ali pa jih skrajno reduciral za to srednje- 
ročno obdobje. To pomeni, da bomo zagotovili približno 65 odstotkov tistih 
sredstev, ki so bila z zakonom že odobrena. 

Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet predlaga 
zboru, da izhodišča za sestavo proračuna za leto 1981 sprejme, upoštevaje tudi 
razliko, ki je nastala med Izvršnim svetom in Odborom za finance in da naloži 
Izvršnemu svetu, da čimprej pripravi predlog zakona o proračunu za leto 
1981. Hvala! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želijo poročevalci delovnih 
teles besedo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. K razpravi se je prijavil predstavnik Republiške kon- 
ference Zveze socialistične mladine Slovenije. (Ni navzoč.) 

Besedo ima tovariš Danilo Bratina, delegat Zbora združenega dela za pod- 
ročje gospodarstva, 9. okoliš, Idrija. Prosim! 

Danilo Bratina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V smernicah in okvirih na področju financiranja splošne porabe je po našem 
mnenju pravilno ugotovljeno, da je doslej veljavni sistem financiranja sploš- 
ne porabe prinesel rešitve oziroma oblike, ki so pokazale dokaj dobre rezul- 
tate, predvsem v smislu izenačevanja pogojev v dopolnjevanih občinah in v 
občinah, ki lahko svoje proračune financirajo same. Ze sedaj je bila splošna 
poraba v dopolnjevanih občinah obravnavana veliko bolj rigorozno z vidika 
vračanja presežkov lastnih sredstev v posameznem letu in pa z vidika name- 
nov, ki so bili opredeljeni strogo po enotnih kriterijih in merilih. To pomeni, 
da je bila proračunska poraba v teh občinah dejansko očiščena vseh tistih 
izdatkov, ki se po zakonih oziroma sporazumih pokrivajo iz drugih virov. 
Kljub temu pa prinašajo predlogi za naslednje leto rešitve v smeri bistvene- 
ga zmanjševanja obsega dopolnilnih sredstev oziroma števila dopolnjevanih 
občin. Ta ukrep je bil gotovo predlagan z dvema namenoma: 

1. da bi razbremenili republiški proračun nekaterih obveznosti za finan- 
ciranje dopolnjevanih občin; 



46. seja 271 

2. da bi spodbudili dopolnjevane občine k posplošenemu razvoju tistih 
dejavnosti, ki bi lahko pomenile večjo možnost samofinanciranja splošne po- 
rabe. 

V občini Idrija menimo, da ocene realnega stanja oziroma možnosti za 
prehod na samofinanciranje dopolnjevanih občin niso dovolj celovito obrav- 
navane. Razlogov za to je več. 

Dopolnjevane občine imajo praviloma uvedene, v primerjavi z drugimi 
občinami, najvišje stopnje obremenitve in to ne samo na področju splošne, 
ampak tudi na področju skupne porabe. Vsak izpad dopolnilnih sredstev bi 
zato pomenil še nadaljnje obremenjevanje gospodarstva v obeh sferah porabe, 
kar pa je nesprejemljivo, saj to negativno vpliva na rast gospodarstva v 
občini. Tako je v bistvu sklenjen krog, ki marsikje že danes onemogoča hitrej- 
ši prehod na samofinanciranje. Pogoj za pridobitev dopolnilnih sredstev je 
uvedba obremenitev v skladu z enotno davčno politiko, kar po drugi strani 
onemogoča, da bi z občinsko stimulativno politiko pospeševali razvoj malega 
gospodarstva in drugih dejavnosti, ki sodelujejo pri financiranju splošne 
porabe. 

Ko smo izračunavali splošno porabo v naši občini, skladno z 32. členom 
in njegovo varianto, smo ugotovili, da praktično ne bi mogli več financirati 
nekaterih pomembnejših nalog s področja negospodarskih investicij, interven- 
cij, urbanizma in tako dalje, kar pa bi povzročilo še večji razkorak v primer- 
javi z občinami, ki se samofinancirajo, saj na druge vire realno ni mogoče 
računati. Ocenjujemo tudi, da problem rasti splošne porabe v republiki ni v 
obsegu dopolnilnih sredstev, ampak prej v proračunskih presežkih in struk- 
turi splošne porabe v občinah, ki niso dopolnjevane. Ob tem tudi poudarjamo, 
da ni nikakršnih objektivnih kriterijev pri usmerjanju sredstev iz prometnega 
davka, ki se koncentrirajo v večjih trgovskih središčih in tvorijo umetno višje 
prihodke v teh centrih na račun občin, ki te možnosti nimajo. 

Glede na problematiko, ki smo jo navedli, menimo, da predlagane rešitve 
ne pomenijo koraka naprej pri izgrajevanju sistema financiranja splošne po- 
rabe ter izenačevanja pogojev za dejavnosti, ki črpajo sredstva iz proračunov, 
ampak nasprotno. Zmanjševanje odvisnosti od dopolnilnih sredstev bi morali 
obravnavati bolj dolgoročno v odvisnosti od objektivnih materialnih možnosti 
posamezne občine. Pri prehodu na samofinanciranje pa bi bilo nujno predvi- 
deti neko prehodno obdobje. Več pozornosti pa naj bi posvetili predvsem do- 
grajevanju davčnega sistema z namenom, da se ugotovljene nepravilnosti pri 
oblikovanju lastnih prihodkov tudi sistemsko odpravijo. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? (Ne 
želi nihče.) Zaključujem razpravo. 

Zboru predlagam, da sprejme naslednji sklep: 
1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije sprejema predlog izho- 

dišč za pripravo predloga zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1981. 
2. Predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1981 pripravi Izvršni 

svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi predloga zakona naj upošteva predloge, dane v poročilu Od- 

bora za finance in predloge, pripombe in mnenja, ki smo jih slišali v razpravi 
na seji zbora. 

Zeli kdo o tako oblikovanem predlogu sklepa razpravljati? (Ne želi.) 
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Prehajamo na glasovanje. Kdor je za takšen sklep, naj prosim glasuje! 
(122 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 
Obeščam vas, da so prišli na sejo še trije delegati, in sicer iz 3. okoliša, 

gospodarsko področje, Šentjur pri Celju; 21. okoliša, gospodarsko področje, 
Novo mesto in 26. okoliša, gospodarsko področje, Sežana. Razen tega je na seji 
navzoč tudi delegat 20. okoliša, področje gospodarstva, Gornja Radogna, ki 
je včeraj oddal pooblastilo za obe seji zbora. Tako nas je sedaj skupno 143 de- 
legatov. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela in delovnih skupnosti v letu 1981, z osnutkom za- 
kona, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil njen Izvršni svet. 

Izvršni svet predlaga Skupščini SR Slovenije, da ta zakon in zakone pri 
7., 8. in 9. točki dnevnega reda obravnavamo v smislu drugega odstavka 250. 
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije, in sicer, da se združita prva in druga 
faza zakonodajnega postopka, tako da se hkrati obravnavajo in sprejemajo 
predlogi za izdajo in osnutki zakonov. 

Želi kdo o predlogu Izvršnega sveta razpravljati? (Ne.) Ce ne želi, se mo- 
ramo o njem izreči. 

Dajem na glasovanje predlog Izvršnega sveta o združitvi obeh faz zako- 
nodajnega postopka pri 6., 7., 8. in 9. točki dnevnega reda. Kdor je za, naj 
prosim glasuje! <122 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je 
kdo vzdržal? (Trije delegati.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije spre- 
jet z večino glasov. Tako bomo obravnavali in sprejemali hkrati predloge za 
izdajo zakona z osnutki zakonov. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo k predlogu za izdajo zakona o do- 
ločitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela in delovnih skupnosti v letu 1981, z osnutkom zakona? (Da.) 
Besedo ima tovariš Stanko Debeljak, namestnik republiškega sekretarja za 
finance. Prosim! 

Stanko Debeljak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Dovolite mi, da na kratko podam nekaj osnovnih značilnosti predloženih 
zakonskih aktov s področja financ, in sicer predloga za izdajo zakona o ob- 
računavanju in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na 
področju družbenih dejavnosti z osnutkom zakona, ki je 9. točka dnevnega 
reda, predloga za izdajo zakona o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za 
davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti 
v letu 1981 z osnutkom zakona, kar je 6. točka dnevnega reda, predloga za 
izdajo zakona o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in 
taks z osnutkom zakona, kar je 7. točka dnevnega reda in predloga za izdajo 
zakona o določitvi stopnje za obračunavanje amortizacije za osnovna sredstva 
določenih uporabnikov družbenih sredstev z osnutkom zakona, kar je 8. točka 
dnevnega reda. 

Glede na to, da so navedeni zakoni vključeni v dnevni red seje zbora nepo- 
sredno drug za drugim, bom podal kratko obrazložitev za vse zakone hkrati. 
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Izvršni svet predlaga, da se navedeni zakonski akti obravnavajo po skraj- 
šanem postopku, da se prva in druga faza zakonodajnega postopka združita. 
To ste z glasovanjem tudi že sprejeli. Tak postopek je nujen, ker morajo biti 
vsi zakoni sprejeti pred začetkom novega srednjeročnega obdobja. 

Omenjenih aktov ni bilo mogoče prej predložiti v obravnavo delegatom, 
ker so vse doslej potekale široke in poglobljene razprave o osnovnih elementih 
predlaganih rešitev, zlasti z vidika vsebine novih srednjeročnih planskih do- 
kumentov. 

Dovolite mi, da na kratko obrazložim vsebino posameznih zakonov: z za- 
konom o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih 
potreb na področju družbenih dejavnosti se ureja način obračunavanja in pla- 
čevanja prispevkov za samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti 
za čas po 31. 12. 1980, ko preneha veljati sedanja zakonska ureditev. Zakon 
ureja zlasti naslednja vprašanja: sistem obračunavanja prispevkov, vire, os- 
nove, tehniko obračunavanja in plačevanja prispevkov za delavce v združenem 
delu in način izpolnjevanja obveznosti zasebnikov. Pri opredeljevanju osnov- 
nih elementov obračunskega sistema izhaja predloženi zakon iz načel zakona o 
skupnih osnovah svobodne menjave dela ter zakonov za posamezno področje 
družbenih dejavnosti. 

Iz razlogov, ki so podrobneje prikazani v predlogu za izdajo zakona ter v 
obrazložitvi osnutka, v tem zakonskem aktu ne povzemamo vseh novih rešitev 
glede virov za plačevanje prispevkov, ki so uveljavljeni v novosprejetih za- 
konih za posamezno področje družbenih dejavnosti. Tako se v tem predlogu v 
primerjavi s sedanjo ureditvijo spreminja le vir sredstev za plačevanje pri- 
spevka za zdravstveno varstvo. Ta prispevek se bo plačeval iz dohodka, ne pa 
iz osebnega dohodka kot doslej. Tak prehod v viru zagotavljanja sredstev za 
zdravstvo je že dalj časa dogovorjen in je realiziran v osnutkih samoupravnih 
sporazumov o temeljih planov zdravstvenih skupnosti. 

Poleg tega pa ta sprememba ne povzroča nobenih problemov glede na 
ureditev v drugih republikah in pokrajinah, ker se prispevki za zdravstveno 
varstvo po zveznem kolizijskem zakonu ne glede na vir zajemajo in usmerja- 
jo po sedežnem načelu. Pri osnovah za obračunavanje prispevkov niso predvi- 
dene bistvene spremembe, razen pri prispevkih za usmerjeno izobraževanje in 
raziskovalno dejavnost, kjer je namesto dosedanje prilagojene davčne osnove 
postal dohodek zavezanca osnova za obračun prispevka. 

Glede na način obračunavanja in plačevanja prispevkov v združenem 
delu sta predlagani dve novi rešitvi. Prva možnost povzema sedanjo ureditev, 
variantna rešitev pa ločuje plačilo od obračuna prispevkov pri prispevku iz 
osebnega dohodka in na podlagi osebnega dohodka. S tako ureditvijo bo mo- 
goče doseči, da se bodo sredstva dalj časa zadrževala na računih zavezancev 
in zmanjševale možnosti za oblikovanje presežkov na računih samoupravnih 
interesnih skupnosti. Predlagana variantna ureditev je dobila podporo v skup- 
ščinskih razpravah o obračunavanju prispevkov v prvem polletju tega leta, 
za njo pa se zavzema tudi predlagatelj zakona. 

Izvršni svet predlaga, da bi predlog tega zakona obravnavali in sprejemali 
že na sejah zborov Skupščine SR Slovenije 15. ali 16. decembra 1980, če v da- 
našnji razpravi ne bo bistvenih pripomb. Ta pobuda je bila danes izražena tudi 
v razpravi o osnutku resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR 
Slovenije v letu 1981. 
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Z osnutkom zakona o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz 
dohodka tozd in delovnih skupnosti se v skladu z letos sprejetim sistemskim 
zakonom o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih 
skupnosti, določa podrobnejši davčni instrumentarij za obračun in plačilo tega 
davka za leto .1981. 

Pri določanju davčnih stopenj smo izhajali iz proračunskih potreb repu- 
blike za leto 1981, iz ocene gibanj davčne osnove in iz položaja, ki ga imajo po- 
samezne dejavnosti pri pripravljenih planskih dokumentih za naslednje sred- 
njeročno obdobje. Po zadnjih ocenah gibanja davčne osnove v letošnjem letu, 
zlasti z vidika novih olajšav, je mogoče pričakovati, da bodo te stopnje v pred- 
logu zakona ustrezno spremenjene. 

Z osnutkom zakona o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiš- 
kih davkov in taks se določa nekoliko zaostrena lestvica. Pri davku iz skup- 
nega dohodka občanov, s čimer se približujemo ureditvam v drugih republi- 
kah in pokrajinah. Nova davčna lestvica bo veljala za obračun davka iz skup- 
nega dohodka občanov že za leto 1980, ker sedanji zakon rešitev za leto 1980 
nima. Poleg tega pa se s tem zakonom glede na proračunske potrebe republike 
podaljšuje obveznost plačevanja 1% davka iz osebnega dohodka še za leto 
1981. 

Z osnutkom zakona o določitvi stopnje za obračunavanje amortizacije za 
osnovna sredstva določenih uporabnikov družbenih sredstev se določa stopnja 
za obračunavanje amortizacije za osnovna sredstva organov družbenopolitičnih 
skupnosti, krajevnih skupnosti ter družbenopolitičnih in družbenih organizacij. 
Doslej je bilo obračunavanje amortizacije v navedenih organih in organizacijah 
s posebnim zakonom odloženo. 

Upoštevajoč pobude in predloge delegatov v okviru razprav glede odla- 
ganja obračunavanja amortizacije v prejšnjih letih, predlagamo, da se s 1. ja- 
nuarjem 1981 prične obravnavati in obračunavati amortizacija tudi v navede- 
nih organih in organizacijah. Amortizacije naj ne bi obračunavali v polni višini, 
ampak v višini 20% od minimalne stopnje. S tem bodo navedenim organom 
in organizacijam zagotovljeni sistemski viri za pokrivanje izdatkov, ki se 
poravnavajo iz sredstev, zbranih z amortizacijo. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Slišali smo uvodno obrazlo- 
žitev k zakonom, ki jih obravnavamo pri 6., 7., 8. in 9. točki dnevnega reda. 
Menim, da pozneje ne bomo potrebovali posebnih obrazložitev in če sem 
dobro sledil, je bil v obrazložitvi podprt predlog, da bi o teh zakonih v zadnji 
fazi sklepali na sejah zborov Skupščine 15. ali 16. decembra 1980. Menim, 
da je stvar predlagatelja, ali bo pravočasno predložil predloge zakonov ali ne. 
Vsekakor pa bodo o uvrstitvi na dnevni red odločali tisti delegati, ki bodo 
takrat navzoči. Pri tem bodo imeli pomisleke glede na kratek čas za obrav- 
navo v temeljnih delegacijah. 

Vprašujem poročevalce delovnih teles, če želijo besedo? (Ne želijo.) 
Prehajamo na razpravo. Besedo ima tovariš Franc Sikošek, delegat Zbora 

združenega dela za področje gospodarstva, 30. okoliš, Kamnik. Prosim! 

Franc Sikošek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina delegatov bi rada zvedela, kdaj bo rešeno vprašanje domicilne- 
ga principa plačevanja prispevkov za zdravstveno varstvo, o katerem je bilo 
v preteklem obdobju že precej razprav? Hvala lepa! 
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Predsednik Emil Tomažič: Sprašujem predstavnika Izvršnega sveta, 
ali je možno takoj odgovoriti na postavljeno vprašanje? (Da.) Besedo ima 
tovariš Stanko Debeljak, namestnik republiškega sekretarja za finance. Pro- 
sim! 

Stanko Debeljak: Zvezni kolizijski zakon ureja, da se ta prispe- 
vek plačuje po sedežnem principu. Dokler ne bo spremenjen zvezni predpis, 
smo dolžni plačevati prispevke po tem principu. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Je delegat zadovoljen z od- 
govorom? (Da.) Besedo ima tovariš Tomislav Majer, delegat Zbora združenega 
dela za področje gospodarstva, 1. okoliš, Celje. 

Tomislav Majer: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Naša skupina delegatov ima naslednjih pet pripomb. 

1. V osnutku zakona o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz do- 
hodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti v letu 1981 
je manj kategorij od že obstoječih v zakonu o davku iz dohodka tozd in delov- 
nih skupnosti v poglavju III »Davčna osnova« in v poglavju IV »Davčne olaj- 
šave«. Tako so izpadle postavke, ki so vplivale na izračun davčne osnove, kot 
na primer obresti za kredite, zavarovalne premije, nekateri prispevki in davki 
iz dohodka, provizije in plačila za bančne storitve, članarine in tako dalje. To 
pomeni, da se davek na dohodek temeljne organizacije združenega dela in de- 
lovne skupnosti plačuje tudi od teh postavk in da bo le-ta v primerjavi z do- 
sedanjo višino večji. V zvezi s tem predlagamo, da se vse olajšave uredijo v teh 
dveh zakonih. 

2. Dejavnost črne metalurgije se obdavčuje po stopnji 2,5 odstotka od 
davčne osnove, ki pa je previsoka v primerjavi s svojo vlogo in pomenom v 
družbenem gospodarstvu in v primerjavi z ostalimi dejavnostmi. Po našem 
mnenju bi bilo možno dejavnost črne metalurgije uvrstiti med dejavnosti, kot 
so na primer elektrogospodarstvo, kmetijstvo, gostinstvo in turizem, ki plaču- 
jejo 1 % od davčne osnove. 

3. Osebni dohodki delavcev črne metalurgije so zaradi težavnostnih pogo- 
jev dela družbeno vrednoteni višje od povprečnih osebnih dohodkov v gospo- 
darstvu, kar pa se ne odraža v višinah odbitnih postavk pri osebnem dohodku. 

4. Do sedaj je davčna osnova služila tudi za izračun nekaterih drugih 
zakonskih obveznosti in prispevkov za infrastrukturo. Glede na predlagano po- 
večano davčno osnovo se bodo povečale tudi te obveznosti, kar naj predlagatelj 
upošteva pri sestavi predloga zakona. 

5. Delovne skupnosti, ki pridobivajo svoj dohodek s svobodno menjavo dela 
z združenim delom ter temeljne organizacije združenega dela s področja druž- 
benih dejavnosti, ki pridobivajo svoj dohodek po principu temeljnih organiza- 
cij s področja gospodarstva, so pri stopnjah davka obravnavane različno. Gre 
namreč za tistih 0,5 in 0,2 odstotka, ki jih plačujejo tozdi. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Peter 
Sire, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 11. okoliš, Kranj. 
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Peter Sire: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Naša 
skupina delegatov ima pripombo k osnutku zakona o določitvi stopenj in ne- 
katerih olajšav za davek iz dohodka tozd in delovnih skupnosti v letu 1981. 

V 2. členu predlagamo, da se med temeljne organizacije, ki imajo 1 /o 
davčno stopnjo, dodajo tudi temeljne organizacije s področja gospodarstva. Svoj 
predlog utemeljujemo z ugotovitvijo, da so v osnutku zakona upoštevani kot 
odbitna postavka za izračun davčne osnove tudi prispevki za biološka vlaganja. 
Kljub temu pa to pomeni le delno upoštevanje posebnosti ugotavljanja in raz- 
porejanja dohodka v gozdnogospodarskih delovnih organizacijah. Pri drugih 
temeljnih organizacijah je rned odbitnimi postavkami upoštevana tudi amorti- 
zacija nad minimalno predpisano, in sicer do višine 75 odstotkov, medtem ko 
prispevki za biološka vlaganja pomenijo v gozdarstvu samo enostavno repro- 
dukcijo. To pomeni, da so ta sredstva identična z minimalno amortizacijo. Ce 
upoštevamo enake kriterije za gozdarstvo kot izhajajo iz osnutka zakona za 
druge temeljne organizacije združenega dela, potem je treba osnovne prispevke 
za biološka vlaganja povečati za 75 odstotkov. 

Gozdarstvo je delovno intenzivna panoga, zato je delež osebnih dohodkov 
v dohodku precej večji kot je to v gospodarstvu republike. Poleg tega pa so 
pogoji dela precej težji kot v večini drugih dejavnosti. 

Ko smo v Sloveniji oblikovali prve samoupravne sporazume o delitvi do- 
hodka in sredstev za osebne dohodke, je bila pri oblikovanju kalkulativnih 
osebnih dohodkov prikazana posebna postavka, to je težavnost in pogoji dela. 
Takrat je bilo ugotovljeno, da imajo samo še v rudarstvu težje pogoje dela kot 
so v gozdarstvu. To je tudi vzrok, da so v gozdarstvu osebni dohodki nad pov- 
prečjem gospodarstva. 

Ob oblikovanju omenjenih samoupravnih sporazumov o razporejanju do- 
hodka in delitvi dohodka za osebne dohodke je bilo ugotovljeno, da so pogoji 
dela v gozdarstvu toliko težji, da zahtevajo 10 odstotkov višje osebne dohodke 
od povprečnih osebnih dohodkov zaposlenih v gospodarstvu v Sloveniji. Za- 
radi tega so povprečni osebni dohodki, kot odbitna postavka za ugotavljanje 
davčne osnove za gozdarstvo, nesprejemljivi. Tako korigiran dohodek kot 
osnova za plačevanje davka iz dohodka pomeni za gozdarstvo v primerjavi z 
ostalimi panogami večjo obremenitev, kot bi izhajala iz drugih osnov. Ce se- 
štejemo vse elemente, ki v primerjavi z ostalimi dejavnostmi umetno zvišujejo 
dohodek v gozdarstvu, lahko zaključimo, da bi bile pri plačevanju davka iz^ do- 
hodka temeljne organizacije gozdarstva izenačene z drugimi le v primeru, če bi 
bila davčna stopnja za njih 1 odstotek, sedaj predvidena stopnja 2,5 odstotkov 
pa pomeni precej večjo obremenitev gozdarstva pri enakem dohodku. Hvala 
lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Franc 
Cafnik, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 16. okoliš, 
Maribor. Prosim! 

Franc Cafnik: Predlogi naše skupine delegatov so identični s pred- 
logom govornika pred menoj. Zato bom svojo razpravo oddal pismeno. 

Predsednik E m i 1 To m a z i c : Hvala lepa. Besedo ima Jure ]\^linar, 
delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 7. okoliš, Nova Go- 
rica. Prosim! 
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Jure Mlinar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Naša 
skupina delegatov je ob obravnavi osnutka zakona ugotovila, da je upoštevano 
načelo, da naj se poenostavijo obračunavanja in evidence v združenem delu. 
Zato ne podpiramo, da bi bili v drugem členu zavezanci za plačevanje davka 
tudi temeljne organizacije združenega dela s področja družbenih dejavnosti, 
ker na ta način uvajamo novo evidenco vseh teh organizacij združenega dela. 
Pri tem menimo, da učinki, ki bi bili s tem doseženi, ne bi bili v sorazmerju 
s stroški, ki bi v zvezi s tem nastali. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Razpravljal bo tovariš Danilo 
Bratina, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 9. okoliš, 
Idrija. 

Danilo Bratina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Na sestanku skupin delegatov za Zbor občin in Zbor združenega dela Skupščine 
SR Slovenije smo se v celoti strinjali s predlaganimi rešitvami v osnutku za- 
kona o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih 
potreb na področju družbenih dejavnosti. 

Postavljamo pa vprašanje, o katerem v osnutku tega dokumenta ni go- 
vora. Menimo, da bi bilo potrebno proučiti možnost, da bi Služba družbenega 
knjigovodstva v skladu s sprejetimi prispevnimi stopnjami usmerjala sredstva 
na žiro račune posameznih interesnih skupnosti, ne pa vsaka temeljna organi- 
zacija združenega dela posebej. 

Ocenjujemo, da bi bil to lahko še korak naprej k racionalizaciji sistema 
financiranja samoupravnih interesnih skupnosti. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala. Zeli še kdo razpravljati? (Ne želi 
nihče.) Zaključujem razpravo. 

Zboru predlagam, da sprejme naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za 

davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti 
v letu 1981, z osnutkom zakona, se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pro- 

uči in upošteva pripombe in stališča, dane v poročilih delovnih teles zbora in 
Skupščine ter predloge, dane v razpravi na seji zbora. 

Zeli kdo razpravljati o tako oblikovanem predlogu sklepa? (Ne.) 
Ce ne, prosim, da glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim 

glasuje! (122 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdr- 
žal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks 
z osnutkom zakona, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil njen Izvršni svet. 

Uvodno besedo predstavnika Izvršnega sveta smo že poslušali. Sprašujem 
poročevalce delovnih teles, če želijo besedo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne želi nihče.) Zaključujem raz- 
pravo. 
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Zboru predlagam, da sprejme naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah 

republiških davkov in taks, z osnutkom zakona, se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Zeli kdo o tako oblikovanem sklepu razpravljati? (Ne želi.) 
Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! 

(124 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 8. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o določitvi stopnje za obračunavanje amortizacije za osnovna sredstva 
določenih uporabnikov družbenih sredstev, z osnutkom zakona, ki ga je Skup- 
ščini SR Slovenije predložil njen Izvršni svet. 

Želijo poročevalci delovnih teles besedo? (Ne želijo.) 
Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Stanislav Lukšič, delegat Zbora 

združenega dela za področje gospodarstva, 21. okoliš, Novo mesto. Prosim! 

Stanislav Lukšič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Naša skupina delegatov je obravnavala predlog za izdajo zakona o dolo- 
čitvi stopnje za obračunavanje amortizacije za osnovna sredstva določenih upo- 
rabnikov družbenih sredstev, z osnutkom zakona. Pri tem ima naslednjo na- 
čelno pripombo. 

Predlagana delna rešitev, da bi se od 1. 1. 1981 obračunavala amortiza- 
cija določenih uporabnikov v višini 20 % predpisanih stopenj, ni primerna. V 
obrazložitvi nas moti, da se v zvezi z amortizacijo in sredstvi opreme omenjajo 
tudi sredstva investicijskega vzdrževanja. Investicijsko vzdrževanje je v se- 
danjih zveznih zakonih po vsebini povsem druga kategorija stroškov oziroma 
odhodkov, ki jih v nobenem primeru ne smemo mešati ali obravnavati skupaj 
z amortizacijo osnovnih sredstev. 

Teh splošno znanih zadev ni potrebno pojasnjevati, pač pa pogrešamo, da 
nikjer ni omenjen še en razlog, ki nedvomno tudi pogojuje obračunavanje 
amortizacije. Pri tem mislimo na določbo 2. točke 2. člena zakona o začasni 
prepovedi razpolaganja z družbenimi sredstvi za financiranje negospodarskih 
in neproizvodnih investicij v letu 1980 (Uradni list SFRJ, št. 11/80), po kateri se 
za nabavo opreme lahko uporablja amortizacija. 

Ker je bilo v Sloveniji za obdobje od leta 1977—1980 odloženo obračunava- 
nje amortizacije v družbenopolitičnih skupnostih, te izjeme praviloma ne mo- 
remo izkoristiti. Pojavila pa se je kompromisna rešitev, da odložitev obraču- 
navanja ne pomeni prepovedi in je zato amortizacija lahko obračunana vsaj v 
višini sredstev, ki so v proračunih predvidena za sklad opreme. 

Amortizacija osnovnih sredstev v pravem smislu besede in v skladu z do- 
ločbami zakona o združenem delu, zakona o amortizaciji ter v predpisih o 
revalorizaciji osnovnih sredstev je izredno pomembna in obvezna v organiza- 
cijah združenega dela materialne proizvodnje oziroma v gospodarstvu kot ce- 
loti. V organizacijah združenega dela družbenih dejavnosti in za tako imeno- 
vane določene uporabnike, za organizacije in organe družbenopolitičnih skup- 
nosti, krajevne skupnosti in tako dalje, pa tega pomena nima. 
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Pri družbenih dejavnostih je obračunavanje amortizacije odvisno od vred- 
notenih programov dela in s tem od osnove za določitev prispevnih stopenj 
oziroma qd prihodkov. Sicer pa je za vlaganje v infrastrukturo treba vzpo- 
redno ali na drug način zbirati sredstva. Tako enostavna kot tudi razširjena 
reprodukcija na tem področju poteka drugače kot v gospodarstvu. Zaradi na- 
vedenega predlagamo, da pri določenih uporabnikih družbenih sredstev ne uve- 
ljavimo postopnega obračunavanja amortizacije v smislu osnutka zakona v vi- 
šini 20 % predpisane amortizacije za vsa osnovna sredstva, ampak da se za grad- 
bene objekte amortizacija ne obračunava, medtem ko naj bi se za opremo ob- 
računavala 100% predpisana amortizacija. 

Navajamo dodatno utemeljitev: 
1. Povprečna amortizacijska doba znaša za gradbene objekte pri stopnji 

1,4 % od 55 do 83 let in bo zato nujno združevanje amortizacije, ker bi sicer 
sredstva od amortizacije ostajala na žiro računih, podobno kot v organizacijah 
združenega dela družbenih dejavnosti, na primer v šolah, ki združujejo od 
75 do 100 % amortizacije od gradbenih objektov pri samoupravnih interesnih 
skupnostih. 

2. Povprečna amortizacijska stopnja opreme je 10 %, življenjska doba znaša 
torej 10 let. Amortizacijo opreme pa že zaradi sodobnejše in s tem dražje 
opreme več ali manj lahko sproti porabimo. Razen tega je vprašanje, če ve- 
ljavnost zakona o prepovedi določenih investicij ne bo podaljšana še v nasled- 
nje plansko obdobje, vsaj v leto 1981. 

3. Tudi če že gre za obseg omenjenih proračunskih sredstev, bi bilo pri- 
mernejše, da se amortizacija opreme obračunava na primer v višini 80%, 
kar bi približno ustrezalo znesku v letu 1980 namenjenih sredstev za opremo 
in vzdrževanje. Hvala! 

Predsedujoči Branko Kozamernik: Hvala lepa! Besedo ima tova- 
rišica Marija Ljubic, delegatka Zbora združenega dela za področje kmetijstva, 
9. okoliš, Trebnje. Prosim! 

Marija Ljubič: Tovariš predsedujoči, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina delegatov se strinja s predlogom, da se začne reševati vprašanje 
obnavljanja osnovnih sredstev v upravnih in drugih organih, saj je odlaganje 
obračunavanja amortizacije v preteklih letih povzročilo več škode kot koristi. 
Zato se z osnutkom zakona o določitvi stopnje za obračunavanje amortizacije 
za osnovna sredstva določenih uporabnikov družbenih sredstev načelno stri- 
njamo, predlagamo pa naslednje. 

Glede na težak ekonomski položaj in stabilizacijsko prizadevanje nasploh, 
je rešitev postopnega uvajanja polne stopnje amortizacije osnovnih sredstev 
ustrezna. Menimo pa, da je stopnja 20 % od najnižjih, z zakonom določenih 
stopenj, občutno prenizka. Prepričani smo, da obračunana amortizacija v vi- 
šini 50 % od najnižjih stopenj še ne bi zahtevala dodatnih proračunskih sred- 
stev oziroma, da bi to bilo še možno pokriti s strukturnim preoblikovanjem pro- 
računskih sredstev. To še posebej zato, ker so bila tudi v preteklih letilr obli- 
kovana določena sredstva za investicije, delno obnavljanje osnovnih sredstev 
in za investicijsko vzdrževanje. 

Drugo, kar predlagamo, je, da je treba v čim krajšem možnem času preiti 
na polno obračunavanje amortizacije, zato naj zakon ne bi veljal eno leto, tem- 
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več naj bi določil roke za postopni prehod na polni obračun amortizacije po 
stopnjah, ki so določene z zakonom o amortizaciji osnovnih sredstev temeljnih 
organizacij združenega dela in drugih uporabnikov družbenih sredstev. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati? 
(Ne.) Zaključujem razpravo. 

Zboru predlagam, da sprejme naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o določitvi stopnje za obračunavanje amor- 

tizacije za osnovna sredstva določenih uporabnikov družbenih sredstev, z 
osnutkom zakona, se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pro- 

uči in ustrezno upošteva predloge, dane v razpravi na seji zbora. 
Zeli kdo o tako predlaganem sklepu razpravljati? (Ne želi.) 
Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim gla- 

suje! (121 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? 
(4 delegati.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih 
potreb na področju družbenih dejavnosti z osnutkom zakona, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil njen Izvršni svet. 

Želijo poročevalci delovnih teles besedo? (Ne želijo.) 
Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Peter Sire, delegat Zbora združe- 

nega dela za področje gospodarstva, 11. okoliš, Kranj. Prosim! 

Peter Sire: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Imamo 
dve pripombi k temu osnutku zakona. 

1. Pri variantnem predlogu, ki predvideva vplačila prispevkov, obračuna- 
nih na osnovi osebnega dohodka med 18. in 23. v mesecu, je treba opozoriti, da 
proizvodne organizacije združenega dela predvsem na našem področju izplaču- 
jejo osebne dohodke v dneh okoli 15. v mesecu, kar predstavlja večji del iz- 
plačanih osebnih dohodkov. (Delovne organizacije menijo, da bi bila uvedba va- 
riantnega predloga smiselna in učinkovita le, če je med izplačilom osebnih do- 
hodkov in nakazilom prispevkov 7 dni časovnega razmika. V tem primeru bi 
bilo opravičljivo nekoliko obsežnejše delo, ki bo nastalo zaradi sortiranja pla- 
čilnih nalogov tako po domicilnem kot tudi po sedežnem principu, zaradi roč- 
nega vpisovanja datumov vplačila na tiste naloge, ki bodo realizirani med 18. 
in 23. v mesecu. Večina delovnih organizacij vsaj večje prispevke in osebne 
dohodke že obračunava na računalniku. 

Ugotavljamo tudi, da je ta varianta vplačevanja prispevkov koristna pred- 
vsem za tiste temeljne organizacije in delovne skupnosti, ki izplačujejo osebne 
dohodke okoli prvega v mesecu. To pa so predvsem manjše delovne organizacije 
oziroma delovne skupnosti, ki vplačujejo tudi sorazmerno malo prispevkov. 
Ker se večina osebnih dohodkov v naši občini izplačuje med 14. in 16. v me- 
secu, je časovni razmik med izplačilom osebnih dohodkov in predvidenim vpla- 
čilom prispevkov med 18. in 23. v mesecu sorazmerno kratek. Zato predlaga- 
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mo, naj predlagatelj zakona prouči vse tehnične težave, ki jih prinaša nova 
rešitev. Ob tem pa naj predlagatelj ponovno presodi, kaj ima večjo težo, ali 
koristi, ki jih prinaša nekaj dni poznejše vplačilo prispevkov ali pa tehnični 
problemi, ki jih prinaša varianta. 

2. Druga pripomba je v zvezi z osnovo za obračunavanje in vplačevanje 
prispevkov. Predlagamo, da se dohodek, ki služi kot osnova za obračunavanje 
prispevkov samoupravnim interesnim skupnostim za izobraževanje in razisko- 
valno dejavnost, zmanjša za prispevke za biološka vlaganja v gozdarstvu. 

Spremenjena osnova za plačevanje prispevkov za financiranje teh dejav- 
nosti je za gozdarstvo nesprejemljiva. Vzrok je v tem, ker se v dohodku te- 
meljne organizacije združenega dela s področja gozdarstva in temeljnih orga- 
nizacij kooperantov gozdarstva pojavljajo tudi prispevki za biološka vlaganja. 
Financiranje enostavne in razširjene reprodukcije je v gozdarstvu urejeno prek 
samoupravne interesne skupnosti. Zato tisti del, ki pomeni pri drugih temelj- 
nih organizacijah s področja materialne proizvodnje porabljeno substanco, pred- 
stavlja v gozdarstvu dohodek. Gozdovi so v knjigovodstvu gozdnogospodarskih 
delovnih organizacij prikazani samo evidenčno z nabavno vrednostjo dinar na 
hektar in z odpisi dinar na hektar. V primeru, da bi bila vrednost gozdov pri- 
kazana tako kot vrednost drugih osnovnih sredstev, bi se prispevki za biološka 
vlaganja prikazovali v porabljenih sredstvih kot amortizacija in bi bili torej 
odbitna postavka za ugotavljanje dohodka in zato avtomatično odbitna postav- 
ka za izračun prispevkov za financiranje skupne porabe povsod, kjer je osnova 
dohodek. 

V prejšnjem sistemu je bila večina prispevkov za financiranje skupne po- 
rabe vezana na davčno osnovo. Novi sistem torej uvaja novo osnovo, to je do- 
hodek. To pomeni, da prispevki za biološka vlaganja, ki so sicer odbitna po- 
stavka za plačilo davka iz dohodka tozd, niso odbitna postavka za izračun 
osnove za financiranje skupne porabe. Iz tega izhaja, da je gozdarstvo samo za- 
radi posebnosti financiranja enostavne reprodukcije bolj obremenjeno pri fi- 
nanciranju skupne porabe kot temeljne organizacije s področja druge mate- 
rialne proizvodnje. Prispevki za biološka vlaganja v dohodku gozdarstva po- 
menijo okoli 16 odstotkov. Zato torej predlagamo zmanjšanje dohodka TOZD 
za prispevek za biološka vlaganja. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želi kdo razpravljati? (Ne.) 
Ce ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in zboru predla- 

gam, da sprejme naslednji sklep; 
1. Predlog za izdajo zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkov za 

zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti, z osnutkom 
zakona, se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pro- 

uči in ustrezno upošteva pripombe in stališča, dana v poročilih delovnih teles 
Skupščine in zbora ter predloge, dane v razpravi na seji zbora. 

Zeli kdo o tako oblikovanem predlogu sklepa razpravljati? (Ne želi.) Pre- 
hajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (123 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Trije delegati.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
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Prehajamo na 10. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega 
razvoja v SR Sloveniji. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil njen Izvršni svet. Da- 
nes ste prejeli na klop redakcijske amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije k 1., 7. in 9. členu predloga zakona in amandma k 3. členu, ki vse- 
buje delno tudi amandma skupine delegatov za gospodarsko področje, 27. oko- 
liša, Ravne na Koroškem, ki ste ga danes med sejo prejeli na klop. Enak 
amandma k 3. členu sta predlagali tudi Skupščina občine Radlje ob Dravi in 
Skupščina občine Dravograd. Ta amandma ste že prejeli. 

Na klop ste prejeli tudi predlog stališč Družbenopolitičnega zbora Skupšči- 
ne SR Slovenije, ki obravnava predlog zakona na podlagi 72. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Alek- 
sander Skok, tajnik Komisije Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za po- 
speševanje skladnejšega regionalnega razvoja. Prosim! 

Aleksander Skok: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Izvršni svet je pri pripravi predloga zakona upošteval predloge in sta- 
lišča delovnih teles Skupščine SR Slovenije in razpravo delegatov na sejah 
zborov Skupščine. Izvršni svet je pri pripravi predloga zlasti upošteval za- 
htevo, da se bolj poudari geografski pristop in to na teritorialni osnovi. V skla- 
du s tem je v predlogu uveljavljen princip pretežnosti, na podlagi katerega 
je uvrstitev geografskega območja med manj razvita območja možna tedaj, ko 
njegov pretežni del leži v občini, ki izpolnjuje kriterije zakona, to je pod 75 
odstotkov slovenske razvitosti. Upošteval je tudi stališče Skupščine po uvelja- 
vitvi načela diferenciranega pristopa v politiki pospeševanja skladnejšega re- 
gionalnega razvoja, s čimer se zagotavlja, da bodo manj razvita obmejna ob- 
močja in občina Lenart, ki ne dosega ene tretjine razvitosti SR Slovenije, de- 
ležna večjega obsega pospeševalnih ukrepov. V tem kontekstu SR Slovenija 
že uveljavlja diferenciran pristop k davčnim olajšavam za naložbe na manj 
razvitih območjih. Na primer, davčna olajšava za manj razvita obmejna ob- 
močja in občino Lenart znaša štirikratno odbitno postavko davčne osnove, za 
ostala območja pa trikratno. 

Upošteval je stališča in sklepe Skupščine, da ima območje, ki izgubi status 
manj razvitega območja, v naslednjih treh letih status prehodnega obdobja. V 
tem obdobju naj bi bila ta območja še deležna nekaterih ukrepov pospeševanja, 
vendar zelo selektivno in vedno manj. 

Izvršni svet je tudi upošteval nekatera druga stališča odborov, zborov 
Skupščine in razprave delegatov na zborih Skupščine. 

V skupščinski razpravi je bil dan predlog, da se območje Gorjancev opre- 
deli kot manj razvito geografsko območje, kar pa Izvršni svet ni mogel upo- 
števati, ker občine s tega območja ne izpolnjujejo kriterijev iz zakona. 

Ob obravnavi osnutka zakona je bil posredovan Skupščini tudi predlog, 
da naj bi bila mejna vrednost razvitosti v zakonu uveljavljena na primer v 
razponu od 50 do 60 odstotkov povprečja Socialistične republike Slovenije. 
Kolikor bi Izvršni svet upošteval ta predlog, bi to pomenilo bistveno povečanje 
obsega manj razvitih območij, s tem pa manjšo učinkovitost politike skladnej- 
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šega regionalnega razvoja in v zvezi s tem hitrejšega razvoja manj razvitih 
območij. 

V razpravah na odborih zborov Skupščine je bil predložen amandma ob- 
čin Dravograd in Radlje ob Dravi, po katerem naj bi se za manj razvita ob- 
mejna območja štele tudi tiste krajevne skupnosti na Kobanskem, ki ne ustre- 
zajo kriteriju zakona. To se nanaša na demografska gibanja. 

Izvršni svet tega amandmaja ni sprejel, pač pa je oblikoval svoj amandma, 
na podlagi katerega naj se za manj razvito obmejno območje šteje samo hri- 
boviti del Kobanskega. Gre za krajevne skupnosti Dravograd v Dravogradu, 
Muta v Radljah ob Dravi in krajevno skupnost Radlje ob Dravi in del dveh 
krajevnih skupnosti v občini Maribor. 

O drugih amandmajih v zvezi s tem ne bi govoril, ker so samo redakcij- 
skega značaja in ne menjajo vsebine zakona. V skladu s takim predlogom za- 
kona bi bil v prihodnjem srednjeročnem obdobju obseg manj razvitih območij 
nekoliko spremenjen v primerjavi s sedanjim stanjem. Na podlagi zadnjih raz- 
položljivih podatkov bi bil obseg manj razvitih območij po kriteriju števila 
prebivalstva zmanjšan od 20 na 16 %, po kriteriju površine pa bi ostal isti. 

Pomembno je še poudariti, da bo v tem obdobju kar 60 % prebivalstva 
živelo na manj razvitih geografskih območjih in 40 % v občinah, ki so oprede- 
ljene kot manj razvita območja. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Želijo poročevalci delovnih 
teles besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Vasilij Vulič, delegat Zbora zdru- 
ženega dela za področje gospodarstva, 22. okoliš, Črnomelj. Prosim! 

Vasilij Vulič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! V 
naši družbenopolitični praksi se je že uveljavilo spoznanje, da je hitrejši raz- 
voj gospodarsko zaostalih območij republike eden od pomembnih dejavnikov 
hitrejšega gospodarskega in družbenega razvoja Slovenije kot celote. To spo- 
znanje se ustrezno odraža tudi v naših ustavnih in zakonskih določilih. 

Predložene spremembe zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega 
razvoja v SR Sloveniji pomenijo tako oceno uspešnosti dosedanjih prizadevanj, 
kot tudi nadaljnje dopolnjevanje sistema in ukrepov za pospeševanje enako- 
mernejšega razvoja SR Slovenije. 

Menimo, da predloženi zakon upošteva dosežen gospodarski napredek manj 
razvitih območij, predvsem pa tudi realne razvojne možnosti slovenskega go- 
spodarstva v prihodnjih 5 letih. 

Glede na problematiko razvoja občin, ki bi po sedaj veljavnih kriterijih 
izpadle iz skupine manj razvitih, je uvedba prehodnega obdobja nujna, saj 
kljub nekoliko hitrejšemu gospodarskemu razvoju v zadnjem obdobju te ob- 
čine še vedno ne morejo uspešno reševati velikih problemov v zvezi z dograje- 
vanjem gospodarske infrastrukture in razvojem družbenih dejavnosti. 

Za občino Črnomelj lahko rečemo, da njeno gospodarstvo še vedno ni spo- 
sobno prevzemati visokih dodatnih obremenitev za dograjevanje nujne cestne 
mreže, oskrbo s kvalitetno električno energijo, preskrbo z vodo, čiščenje vode, 
izgradnjo šolskih prostorov in podobno. 

Prav tako menimo, da je utemeljena uvedba geografsko zaokroženih manj 
razvitih območij, saj so ta pogojena z geografskimi značilnostmi, ne glede na 
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občinske meje. S takšno rešitvijo bolj kot doslej upoštevamo dejanske razmere, 
kar bo gotovo prispevalo k učinkovitosti ukrepov. Kako pa bodo v zakonu 
predvidene rešitve zaživele v praksi, pa je odvisno predvsem od vsebine planov 
samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje in družbenih de- 
javnosti ter nosilcev gospodarskega razvoja v republiki. Tu ugotavljamo do- 
ločena neskladja med načelnimi opredelitvami, vsebovanimi v zakonu, dogo- 
voru o temeljih družbenega plana SR Slovenije in osnutku družbenga plana 
SR Slovenije ter med konkretnimi rešitvami v planih, predvsem samoupravnih 
interesnih skupnosti materialne proizvodnje. Menimo, da gre za ključno vpra- 
šanje uveljavljanja politike pospeševanja skladnejšega razvoja Slovenije, zato 
pozivamo Izvršni svet, da tudi temu vprašanju posveti potrebno pozornost. 

V zvezi z opredelitvijo geografsko zaokroženih manj razvitih območij, za- 
služi posebno pozornost spominsko območje Zumberak-Gorjanci, ki delno po- 
sega tudi na območje Socialistične republike Hrvatske. Ne glede na to, da ne 
izpolnjuje vseh kriterijev, ki jih prinašajo spremembe zakona o pospeševanju 
skladnejšega razvoja Slovenije, to območje ni navedeno kot manj razvito geo- 
grafsko območje, čeprav si glede na stanje gospodarske infrastrukture in od- 
seljevanje prebivalstva, predvsem pa zaradi zgodovinskega pomena tega ob- 
močja v NOB, tak status gotovo zasluži. 

Da ne bi le načelno razpravljal o kriterijih, vidim rešitev v tem, da se spe- 
cifičnost tega območja upošteva v planih, predvsem gospodarskih samouprav- 
nih interesnih skupnostih, v katerih bi morali dati večji poudarek akcijam na 
tem področju. 

Predlagamo, da se zakon sprejme v predloženem besedilu, saj je rezultat 
pretehtane strokovne analize in širokih razprav na vseh nivojih. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Marjan 
Vergles, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 27. okoliš, 
Ravne na Koroškem. Prosim! 

Marjan Vergles: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Ne bom bral utemeljitve amandmaja, ki ste ga dobili na klop, pač pa bi v nje- 
govo podkrepitev želel povedati še tole. 

Uvodoma bi želel predstaviti lego Zgornje dravske doline. To je ozka te- 
sen, ki se tik ob reki Dravi na jugu strmo dviga v visoka pobočja Pohorja, na 
severu pa na pobočja Kobanskega. V pretežnem delu doline je dovolj prostora 
le za cesto in železnico, pa še ti sta na številnih mestih vsekani v strmo po- 
bočje obeh gorskih masivov. Od občine Dravograd, prek občine Radlje ter na 
določenem delu tudi občine Maribor, se ta ozka dolina razširi le na nekaj me- 
stih, kjer je za kmetijstvo ali razvoj gospodarskih oziroma industrijskih dejav- 
nosti na voljo le nekaj deset ali nekaj sto hektarov ustreznih zemljiških po- 
vršin. Zato je razumljivo, da se na teh skromnih površinah nerazvite Zgornje 
dravske doline razvijajo naselja in se koncentrira vsa, za to območje pomemb- 
nejša gospodarska dejavnost, čeprav moram povedati, da je ta gospodarska 
dejavnost kljub vsem naporom še zelo skromna. Vsekakor pa moramo ugotoviti, 
da imajo samo ti razširjeni deli ozke strme doline edini nekoliko večje na- 
ravne prostorske možnosti razvoja in so torej lahko edini resnični nosilci so- 
cialnega in ekonomskega napredka tega nerazvitega obmejnega območja. 

Zato ponovno poudarjamo, da bi storili veliko napako, če bi v konceptu 
razvoja nerazvitega območja Kobanskega izpustili kot nerazvito območje ti- 
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stih nekaj krajevnih skupnosti, ki so glede na dane naravne pogoje edini lahko 
realni nosilci razvoja celotnega dela tega območja. 

Storili bi tudi veliko napako, če bi na primer osvojili stališče, da se štejejo 
kot manj razvito območje Kobanskega le izrazito višinski predeli. To bi sicer 
nekaj pomenilo, toda kaj pomaga, če z osvojitvijo takšnega koncepta v daljšem 
času z vlaganji zagotovimo ustrezne cestne povezave z dolino, ko pa v dolini 
ne bo na voljo delovnih mest. Prebivalci, tega že tako izpraznjenega dela ob- 
močja ob naši severni meji, se bodo še nadalje izseljevali, če zanje ne bomo v 
primerni bližini zagotovili ustreznih delovnih mest. Le-ta pa se lahko zago- 
tove le tam, kjer so za to dane naravne prostorske možnosti. 2e doslej, pa tudi 
v bodoče, se pri vedno bolj zaostrenih pogojih gospodarjenja nobena delovna 
organizacija ne bo odločila, da bi zgradila ustrezne gospodarske objekte v hri- 
bovitem območju, pač pa bo to storila tam, kjer bodo ugodnejši pogoji gospo- 
darjenja. 

Trdno smo prepričani in menimo, da je to tudi sicer popolnoma očitno, 
da so v danih specifičnih pogojih za nadaljnji socialno-ekonomski razvoj ob- 
mejnega Kobanskega, krajevne skupnosti na tem območju, ki imajo nekoliko 
boljše naravne prostorske možnosti, lahko le sestavni del tega območja in da 
si razvoja tega območja drugače sploh ne moremo predstavljati. 

Kakršnakoli drugačna rešitev, ki ne bi upoštevala tega dejstva, bi pome- 
nila, da za nadaljnji socialnoekonomski napredek tega območja nismo ničesar 
storili. Omenili smo že, da so že po sedanjem zakonu vse krajevne skupnosti 
na območju Kobanskega imele status nerazvitega območja. S predloženim 
amandmajem torej ne predlagamo širitve manj razvitih območij, ampak si 
upravičeno prizadevamo, da bi to območje obdržalo položaj, kot ga je imelo 
doslej. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati? 
(Da.) Tovariš Aleksander Skok želi besedo. 

Aleksander Skok: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Ko je Izvršni svet ocenjeval predlog občin Radlje ob Dravi in Dravo- 
grad, je imel pred očmi vso problematiko tega manj razvitega geografskega ob- 
močja ob avstrijski meji. Vendar se je, glede na izkušnje in na dogovorjeno 
politiko v SR Sloveniji, ko skušamo v večji meri pospeševati geografska ob- 
močja manj pa razvitejše oziroma razvite centre, po obširni razpravi odločil, 
da predlaga amandma, kakršnega ste prejeli. 

Ze v preteklem srednjeročnem obdobju so kriteriji zakona izločili neka- 
tera mestna središča in je bil dan poudarek geografskim območjem. 

Tudi za naslednje srednjeročno obdobje je, kot sem povedal že v uvodu, v 
skladu s stališčem Skupščine dan še večji poudarek geografskim območjem. 
Zato smo z nekaterimi kriteriji zmanjšali število občin od 10 na 6, tako da da- 
nes deli občin s centri Črnomelj, Trebnje, Murska Sobota in Tolmin niso več 
vključeni med manj razvita območja, ampak samo njihovi geografski deli — 
Pokolpje, zahodni del Tolmina oziroma severni del Tolmina, obmejni del v 
občini Murska Sobota in tisti del v občini Trebnje, ki sega v Suho krajino. 

Strinjam se sicer z delegatom, da so dejansko ta središča porok za hitrejši 
razvoj lastnih manj razvitih območij. Vendar pa imamo doslej pozitivne iz- 
kušnje v SR Sloveniji, kjer smo nekatera središča odrezali in se je potem po- 
kazala večja aktivnost v izrazito manj razvitih geografskih območjih. Tak je 
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bil primer v občini Ptuj, v Slovenskih goricah in v Halozah, prav tako pa tudi 
na območju Kobanskega, kjer je bil že v tem srednjeročnem obdobju v kra- 
jevnih skupnostih iKamnica in Selnica, ki sta bili samo s hribovitim delom 
vključeni v manj razvita območja, dosežen viden napredek na področju izgrad- 
nje gospodarske infrastrukture, to je cest, urejanja potokov in elektrifikacije. 
Naloga občin in interesnih skupnosti pa je, da skušajo v svojih planih oprede- 
liti naloge za hitrejši razvoj cest, izgradnjo telefonskega omrežja, izgradnjo 
vodovodov, telefonskih linij, tako da bi se ta območja hitro približala razvi- 
tim središčem. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Vprašujem delegate iz Raven, ali vztra- 
jajo pri amandmaju? (Da.) Izvršni svet ne podpira amandmaja delegatov iz 
Raven, Radelj in Dravograda. 

Zbor se mora izreči najprej o amandmaju skupine delegatov iz Raven na 
Koroškem ter Skupščin občin Radlje ob Dravi in Dravograd k 3. členu. Zako- 
nodaj no-pravna komisija v svojem poročilu navaja, da ne nasprotuje temu 
amandmaju, prav tako pa tudi ne Odbor za družbenoekonomske odnose. Sli- 
šali smo tudi razloge Izvršnega sveta, ki je namesto tega predlagal svoj amand- 
ma. Zeli morda kdo pred glasovanjem o tem razpravljati? (Ne želi.) 

Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem amandma k 3. členu sku- 
pine delegatov iz Raven na Koroškem in Skupščin občin Radlje ob Dravi in 
Dravograd. Kdor je za predlagani amandma, naj prosim glasuje! (80 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (16 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (24 delegatov.) 

Ugotavljam, da je amandma skupine delegatov iz Raven na Koroškem in 
Skupščin občine Radlje ob Dravi in Dravograd k 3. členu predloga zakona spre- 
jet z večino glasov. 

Ugotavljam tudi, da je amandma Izvršnega sveta k temu členu brezpred- 
meten, zato o njem ne bomo glasovali. 

Sedaj dajem na glasovanje redakcijske amandmaje Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije k 1., 7. in 9. členu predloga zakona. Kdor je za te amand- 
maje, naj prosim glasuje! (122 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Trije delegati.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Izvršnega sveta k 1., 7. in 9. členu predloga 
zakona sprejeti z večino glasov. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji v ce- 
loti. Kdor je za predlog zakona, naj prosim glasuje! (123 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji sprejet z ve- 
čino glasov. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnem obsegu proračunskih odhod- 
kov federacije za leto 1980. 

Skupščini SR Slovenije je osnutek zakona predložil Zbor republik in po- 
krajin Skupščine SFR Jugoslavije v prečiščenem besedilu. 

K tej točki dnevnega reda ste prejeli na klop poročilo Odbora za finance 
in Zakonodajno-pravne komisije. Prav tako ste prejeli na klop poročilo dele- 
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gacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR 
Jugoslavije o usklajevanju osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 1980. Ta 
zakon je namreč zbor obravnaval na seji 11. julija 1980, ko je v sklepu med 
drugim naložil delegaciji, da poroča o poteku usklajevanja. 

K osnutku zakona in vsem ostalim aktom iz pristojnosti Zbora republik 
in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, ki jih obravnavamo, ste danes prejeli 
predloge sklepov, ki so pripravljeni na podlagi dosedanjih razprav o teh aktih. 

Predlagam, da za spremljanje razprave o vseh zveznih aktih, ki jih danes 
obravnavamo, imenujemo v skladu s 47. členom poslovnika Zbora združenega 
dela skupino delegatov, ki naj po končani razpravi predlaga morebitne spre- 
membe predlogov sklepov, ki so predloženi k posameznim aktom. V skupino 
predlagam tovarišico Majdo Klobasa, delegatko 16. okoliša, Maribor, tovarišico 
Viko Jevšnikar, delegatko 27. okoliša, Ravne na Koroškem, in Ivana Zelenška, 
delegata 1. okoliša iz Celja. 

Zeli kdo o predlogu za sestav te skupine delegatov razpravljati? (Ne želi.) 
Prosim, da se o tem predlogu izrečemo. Kdor je za predlagano skupino dele- 
gatov, naj prosim glasuje! (118 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

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

Zeli predstavnik delegacije besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Rudi Kro- 
pivnik. 

Rudi K r o p i v n i k : Tovarišice in tovariši delegati! Ker ste poročilo 
o poteku usklajevanja dobili na mizo šele danes, mi dovolite, da povem nekaj 
besed zato, da boste lažje odločali. 

Kot je tovariš predsednik zbora rekel, ste 11. julija letos prejeli stališča k 
osnutku rebalansa proračuna federacije za letošnje leto. Na podlagi doseda- 
njega usklajevanja je Zvezni izvršni svet pripravil novo verzijo osnutka tega 
zakona, katero ste dobili danes na klop in v kateri so uveljavljena naslednja 
stališča Skupščine SR Slovenije. 

Kot vam je znano, je bil prvotni predlog Zveznega izvršnega sveta, da se 
sprejme rebalans proračuna po skrajšanem postopku, dan že julija meseca 
letos. Na podlagi našega predloga ta zakon takrat ni bil sprejet, in kot vidite, 
se obravnava v rednem postopku. Razen tega smo tedaj dali tudi pripombo, 
da se mora ob tem rebalansu upoštevati že sprejeti rebalans iz maja meseca 
letos, kar je tudi upoštevano v zadnji verziji rebalansa proračuna. Sprejete pa 
so tudi vse konkretne sugestije za zmanjšanje posameznih odhodkov proračuna 
in še nekatere druge, tako da je prvotni predlog rebalansa proračuna s tem 
zmanjšan za okoli 3 milijarde novih dinarjev, vendar pa je še kljub temu za 
4 milijarde novih dinarjev večji od sedaj veljavnega obsega proračuna. To 
pomeni, da sedaj veljavni obseg proračuna znaša 128 milijard, po rebalansu pa 
se predlaga še vedno v višini 132 milijard. 

Ko smo oddali poročilo o usklajevanju, smo dobili ustno informacijo, da je 
Zvezni izvršni svet po ponovnem proučevanju izvirnih prihodkov ugotovil, da 
bo mogoče z izvirnimi prihodki pokriti še 4 milijarde dinarjev, tako da naj bi 
skupni primanjkljaj vseh sredstev v rebalansu proračuna znašal okoli 15 mili- 
jard dinarjev. 
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Na podlagi vsega tega delegacija Skupščine SR Slovenije meni, da v okviru 
danih materialnih možnosti ni mogoče povečati že sprejetega obsega proračuna 
za letos. Namreč, že nadomestilo izpadlih proračunskih virov za sprejeti obseg 
proračuna je ob sedanjih naporih za stabiliziranje tokov družbene reproduk- 
cije hudo rušenje stabilizacijskih načel. Pač pa bi bilo potrebno z vso pozor- 
nostjo proučiti predlog Zveznega izvršnega sveta za povečanje sredstev za raz- 
voj družbenih dejavnosti na Kosovu v letu 1980 kot dodatno povečanje skup- 
nega obsega proračuna federacije, saj je rešitev tega problema Zbor republik in 
pokrajin odložil že decembra lani, ko smo sprejemali proračun za letos, kot 
tudi julija letos. 

Delegacija meni, da ni sprejemljivo povečanje prispevkov republik in 
avtonomnih pokrajin, ker bi le-te morale ravno tako povečati svoje vire sred- 
stev, kar pa prav tako prispeva k pospeševanju inflacije. 

Delegacija tudi meni, da bi bilo potrebno ponovno proučiti stališče Skup- 
ščine SR Slovenije glede obveznic, ki naj bi jih federacija izdala po 8 odstot- 
ni obrestni meri z desetletnim odplačilnim rokom, z dveletnim odlogom v vi- 
šini 15 milijard dinarjev. Menimo namreč, da prvotnega stališča Skupščine SR 
Slovenije, da naj bi te obveznice odkupile predvsem temeljne organizacije zdru- 
ženega dela in občani, ni mogoče več realizirati. Pač pa bi morali zagotoviti, 
da bi odkup obveznic opravile banke, in sicer tako, da bi se znižala obvezna re- 
zerva pri Narodni banki Jugoslavije. Hkrati se zavzemamo za to, da bi Zbor 
republik in pokrajin s sklepom zadolžil Zvezni izvršni svet, da kasneje med 
letom 1981 izdela sistem obveznic, ki se bodo uporabljale kot vrednostni pa- 
pirji. Z odlokom o kreditno-monetarni politiki za leto 1982 pa naj se zagotovi 
monetizacija prve transe teh vrednostnih papirjev. Delegacija predlaga Skup- 
ščini SR Slovenije, da zadolži delegacijo, da v nadaljnjem postopku usklaje- 
vanja uveljavlja stališča, kot sem jih predlagal in da jo pooblasti, da da so- 
glasje k spremenjenemu skupnemu obsegu proračuna federacije za leto 1980, 
ko bo le-ta usklajen. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Želi predstavnik Izvršnega sveta be- 
sedo? (Da.) Besedo ima tovariš Stanko Debeljak, namestnik republiškega se- 
kretarja za finance. Prosim! 

Stanko Debeljak: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da v 
okviru danih materialnih možnosti ni mogoče povečati že sprejetega obsega 
zveznega proračuna za leto 1980. 2e nadomestilo izpadlih prihodkov proračuna 
za sprejeti obseg zveznega proračuna je izredno velilk napor za celotno družbo, 
zato je potrebno poiskati rešitve za predlagano povečanje izdatkov na neka- 
terih postavkah v okviru sprejetega proračuna. 

Izvršni svet Skupščine Slovenije meni, da bi bilo potrebno še enkrat pro- 
učiti pričakovani priliv temeljnega prometnega davka v letošnjem letu. Glede 

. pokrivanja deficita v letu 1980 pa predlaga, da Skupščina SR Slovenije sprejme 
naslednje stališče: 

1. Brez natančne opredelitve virov ne moremo sprejeti nobenega povečanja 
prispevka republik k zveznemu proračunu. 

2. Drugi vir, iz katerega naj bi se pokril izpad prihodkov proračuna, je po 
mnenju predlagatelja izdaja obveznic federacije, ki naj bi jih vpisale banke. 
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Izvršni svet meni, da lahko le znižanje obvezne rezerve omogoči plasma teh 
obveznic iz bančnih sredstev. Na podlagi tako ocenjenih predpostavk za obliko- 
vanje rebalansa, je Izvršni svet predlagal Skupščini SR Slovenije, v skladu s 
predlogom, ki ste ga dobili na klop, da ne da soglasja k predloženemu osnutku 
zakona. 

Glede na razprave v Odborih za finance Zbora občin in Zbora združenega 
dela in glede na poročilo delegacije v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ o poteku usklajevanja, ki je podprla stališče Izvršnega sveta, ki sem ga 
prej navedel, meni Izvršni svet, da je potrebno podpreti stališče Odbora za 
finance Zbora združenega dela in predlaga Skupščini SR Slovenije, da da so- 
glasje za spremembo in dopolnitev zakona o obsegu proračunskih odhodkov 
federacije za leto 1980, ob upoštevanju pripomb, ki jih je dal Izvršni svet v 
zvezi z višino predlaganega rebalansa in k načinu pokrivanja izpadlih prihod- 
kov. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Se eno vprašanje! Je predlagani sklep 
v skladu s tem, o čemer ste govorili? 

Stanko Debeljak: Da, zato soglašamo in podpiramo tudi predlog 
sklepa, ki je bil v gradivu. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Želijo poročevalci delovnih 
teles besedo? (Ne želijo.) 

Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo. 
Prehajamo.na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim gla- 

suje! (109 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (6 delegatov.) Se je kdo vzdržal? 
(Štirje delegati.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka o 
spremembi in dopolnitvi odloka o sprejetju družbenega plana Jugoslavije za 
dobo od leta 1981 do leta 1985 in o določitvi roka za predložitev osnutka ozi- 
roma predloga družbenega plana Jugoslavije Skupščini SFR Jugoslavije. 

Osnutek odloka je predložil Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 
K osnutku odloka ste z dopisom z dne 18. 11. 1980 prejeli dopolnilni predlog 
Zveznega izvršnega sveta. 

Predlog odloka ste prejeli danes na klop. 
Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Zeli besedo predstavnik Iz- 

vršnega sveta? (Ne želi.) Poročevalci delovnih teles? (Ne želijo.) 
Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo. Dajem na glasovanje 

sklep v predlaganem besedilu. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim gla- 
suje! (121 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 13. točko dnevnega reda, to je na osnutek resolu- 
cije o glavnih smernicah in okvirih politike družbenoekonomskega razvoja Ju- 
goslavije v letu 1981. 

Skupščini SR Slovenije je osnutek resolucije predložil Zbor republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ. 

19 
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Predlog sklepa ste prejeli danes na klop. Zeli predstavnik delegacije be- 
sedo? (Da.) 

Besedo ima predstavnik delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru re- 
publik in pokrajin Skupščine SFRJ, Ivo Klemenčič. 

Ivo Klemenčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Pred vami je zvezna resolucija za prihodnje leto. Danes smo poslušali ekspoze 
in razpravo v zvezi z republiškimi planskimi dokumenti, kjer je bila v precejšnji 
meri obravnavana tudi problematika, ki zadeva zvezno resolucijo. 

Člani delegacije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ smo sodelo- 
vali tudi v razpravah na delovnih telesih Skupščine SR Slovenije in na regional- 
nih posvetih, ki jih je organizirala Republiška konferenca SZDL, tako da smo 
obogateni s pripombami, ki so bile dane na teh posvetovanjih. Te pripombe in 
stališča bomo podpirali in zagovarjali tudi pri usklajevanju zvezne resolucije 
v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Na kratko pa želim povedati še naslednje. Ocenjujemo, da so se v vseh 
dosedanjih razpravah izoblikovale naslednje štiri načelne pripombe: 

1. Menimo, da je v zvezni resoluciji treba predvsem opredeliti vse aktiv- 
nosti, akcije in tudi ukrepe, s katerimi bomo v prihodnjem letu v večji meri 
zagotovili poglabljanje socialističnih samoupravnih odnosov. V tem smislu je 
potrebno, da se vse morebitne spremembe sistemskih zakonov in rešitev sprej- 
mejo pred sprejemom družbenega plana za prihodnje petletno obdobje. Zelo 
pomembno je, da bomo imeli tudi v republiških skupščinah priložnost raz- 
pravljati o morebitnih manjših spremembah, ki naj bi zagotovile, da se bodo 
socialistični samoupravni odnosi razvijali predvsem v stabilizacijskem smislu. 

2. V resoluciji je postavljenih vrsta nalog. Te naloge so po našem mnenju 
in tudi po pripombah iz razprav, opredeljene zelo splošno in načelno. Nujno 
je, da se vse te naloge opredelijo konkretneje in da se določi tudi okvir in na- 
čin njihovega uresničevanja, tako da bi imelo predvsem združeno delo pred 
seboj pogoje in ukrepe, s katerimi bi lahko računalo pri svojem razvoju v pri- 
hodnjem letu. 

3. Model ekonomske politike, ki nam ga ponuja zvezna resolucija in ki 
predvideva rast družbenega proizvoda za 3,5 % in rast izvoza za 7 %, itd., — 
po našem mnenju in po dosedanjih razpravah v delovnih telesih Zbora republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ ni dovolj čvrst, saj ne vemo, kako se ti pokazatelji 
med seboj pokrivajo, zato je treba zahtevati, da se ta model z vsemi številkami 
preveri še pred sprejetjem resolucije. 

4. Iz razprav na regionalnih posvetih kot tudi danes v Skupščini še pose- 
bej izhaja, da ni dovolj izdelana strategija izvoza v prihodnjem letu, pač pa 
ugotavljamo, da so veliko bolj konkretno opredeljene naloge, ki so bolj v funk- 
ciji substitucije uvoza in zagotavljanja proizvodnje. Menimo, da je ravno v po- 
gledu izvoza potrebno v resoluciji in v vseh spremljajočih dokumentih zvezne 
resolucije za prihodnje leto konkretno opredeliti, na katerih področjih in na 
kakšen način se bo ta naloga uresničevala. To bi bila tudi ena od naših glav- 
nih nalog pri usklajevanju zvezne resolucije v Zboru republik in pokrajin, s 
katerim bomo začeli prihodnji mesec. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Samo še vprašanje, menite, 
da je predlog sklepa ustrezen okvir za usmeritev dela delegacije? 
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Ivo Klemenčič :: Mnenja sem, da je! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Želi predstavnik Izvršnega 
sveta besedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci delovnih teles besedo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče raz- 
pravljati, zaključujem razpravo. Ker ni predlogov za spremembo sklepa, dajem 
sklep v predlaganem besedilu na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj 
prosim glasuje? (119 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 14. t o č k o dnevnega reda, to je na osnutek odloka o 
skupni devizni politiki Jugoslavije za leto 1981. 

Predlog odloka je Skupščini SR Slovenije predložil Zbor republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ. 

Predlog sklepa ste prejeli danes na klop. Zeli predstavnik delegacije be- 
sedo? (Ne želi.) Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želijo po- 
ročevalci odbora in komisije besedo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Ce ne, zaključujem 
razpravo. Tudi v tem primeru ni predlogov za spremembo predloga sklepa, zato 
dajem na glasovanje sklep v predlaganem besedilu. Kdor je za predlagani sklep, 
naj prosim glasuje? (115 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Štirje delegati.) Se 
je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne politike ter skupnih temeljev 
keditne politike v letu 1981. 

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

Z dopisom z dne 18. 11. 1980 ste prejeli popravek besedila osnutka odloka. 
Predlog sklepa ste prejeli danes na klop. Zeli predstavnik delegacije be- 

sedo? (Ne želi.) Predstavnik Izvršnega sveta? (Ne želi.) Želijo poročevalci de- 
lovnih teles besedo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog sklepa v predlaga- 

nem besedilu. Kdor je za predlog sklepa, naj prosim glasuje! (116 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Trije delegati.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 1981. 

Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Zbor republik in po- 
krajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Predlog sklepa ste prejeli danes na klop. Vprašujem predstavnika delega- 
cije, ali želi besedo? (Ne želi.) Predstavnik Izvršnega sveta? (Ne želi.) Želijo 
besedo poročevalci delovnih teles? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Da.) Razpravljala bo tovari- 
šica Vera Fužir, delegatka Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 
6. okoliš, Velenje-Mozirje. 
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Vera Fužir: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Na 
seji 19. 11. 1980 je skupina delegatov 6. okoliša obravnavala osnutek zakona o 
skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 1981 in pri tem za- 
vzela naslednja stališča. 

Vsako leto znova ugotavljamo, da zvezni proračun ne bi smel izstopati 
iz okvirov možnosti gospodarstva in celotne družbe. Toda vedno znova se pri 
sprejemanju proračuna delajo kompromisi in predlogi zveznega proračuna še 
nadalje ostajajo pretirani. Sprejeti tak proračun, kot je predlagan v osnutku 
za prihodnje leto, bi pomenilo negirati stabilizacijo. Upoštevajoč navedeno, 
menimo, da se mora v nadaljnjem usklajevanju obseg zveznega proračuna 
uskladiti s predvideno rastjo družbenega proizvoda. Glede na ostala ostrejša 
omejevanja vseh oblik porabe in splošna stabilizacijska prizadevanja, je treba 
pri zveznem proračunu vsaj pri tem odločno vztrajati in dati ustrezna po- 
oblastila slovenski delegaciji v Zvezni skupščini. 

Predsednik Emil Tomažič: Menite, da je potrebno, glede na raz- 
pravo, predlagani sklep kakorkoli spreminjati ali dopolniti? Zeli predstavnik 
delegacije besedo? 

Rudi Kropivnik (iz klopi) : Menim, da je v predlaganih sklepih to 
že zajeto. 

Predsednik Emil Tomažič: Predstavnik delegacije ugotavlja, da 
je to zajeto. Ali delegat iz Velenja vztraja pri predlogu? (Da.) Potem pre- 
kinjam to točko dnevnega reda, skupino delegatov pa prosim, da skuša pri- 
praviti za zbor dopolnitev oziroma spremembo predlaganega sklepa. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na osnutek odlo- 
ka o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1981 
odstopijo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino. 

Osnutek odloka je Skupščini SR Slovenije predložil Zbor republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Predlog sklepa ste prejeli danes na klop. Zeli predstavnik delegacije be- 
sedo? (Ne želi.) Zeli besedo predstavnik Izvršnega sveta? (Ne želi.) Želijo be- 
sedo poročevalci delovnih teles? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem 

sklep v predlaganem besedilu. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim gla- 
suje! (113 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Štirje delegati.) Se je kdo 
vzdržal? (Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe federacije v letu 1981. 

Osnutek odloka je Skupščini SR Slovenije predložil Zbor republik in po- 
krajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Osnutek odloka so prejeli vodje skupin delegatov z dopisom z dne 7. 
novembra 1980, poročilo Zakonodajno-pravne komisije pa z dopisom z dne 19. 
novembra 1980. Predlog sklepa ste prejeli danes na klop. 
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Preden začnemo obravnavati osnutek odloka, vas moram skladno s poslov- 
nikom obvestiti, da gre za akt strogo zaupne narave. Zato lahko na seji navzo- 
či predstavniki sredstev javnega obveščanja obvestijo javnost le o tem, da 
je Zbor združenega dela obravnaval osnutek odloka in o tem, kakšen sklep je 
sprejel. 

Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne.) Želi besedo predstavnik Izvrš- 
nega sveta? (Ne želi.) Poročevalci delovnih teles, želite razpravljati? (Ne že- 
lijo). 

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

Na glasovanje dajem sklep v predlaganem besedilu. Kdor je za sklep, naj 
prosim glasuje! (90 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (15 delegatov.) Se je 
kdo vzdržal? (7 delegatov.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na osnutek delov- 
nega programa Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije za 
leto 1981. 

Osnutek delovnega programa je Skupščini SR Slovenije predložil Zbor 
republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

K osnutku programa ste prejeli tudi predlog za spremembe in dopolnitve, 
ki ga je prav tako predložil Zbor republik in pokrajin. Predlog sklepa ste pre- 
jeli danes na klop. 

Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Predstavnik Izvršnega sve- 
ta? (Ne želi.) Poročevalci delovnih teles? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo. 
Dajem na glasovanje predlog sklepa v predlaganem besedilu. Kdor je za 

predlagani sklep, naj prosim glasuje! (116 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanj a. 

1. Predlog odloka o izvolitvi novih članov Komisije Skupščine SR Slove- 
nije za pripravo sprememb ustave SR Slovenije in o njeni sestavi je predloži- 
la Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. 

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

Zeli kdo razpravljati? (Ne želi.) Zaključujem razpravo. 
Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog odloka o izvolitvi 

novih članov Komisije Skupščine SR Slovenije za pripravo sprememb ustave 
SR Slovenije in o njeni sestavi. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! 
(122 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (5 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (Ni- 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o izvolitvi novih članov Komisije Skup- 
ščine SR Slovenije za pripravo sprememb ustave SR Slovenije in o njeni se- 
stavi sprejet z večino glasov. 

S tem so v Komisijo za pripravo sprememb ustave SR Slovenije izvoljeni 
naslednji novi člani: Milan Gaspari, Ivan Godec, Silvo Gorenc, Francka Herga 
in Janez Zemljarič. 
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2. Predlog odloka o ustanovitvi, nalogah in izvolitvi Komisije Skupščine 
SR Slovenije za pripravo sprememb in dopolnitev poslovnika Skupščine SR 
Slovenije je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve. 

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

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

Na glasovanje dajem predlog odloka o ustanovitvi, nalogah in izvolitvi 
Komisije Skupščine SR Slovenije za pripravo sprememb in dopolnitev poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! 
(118 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (En 
delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o ustanovitvi, nalogah in izvolitvi Ko- 
misije Skupščine SR Slovenije za pripravo sprememb in dopolnitev poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejet z večino glasov. 

S tem so v Komisijo izvoljeni: za predsednika Ludvik Golob, za člane pa 
Milan Gaspari, Miro Gošnik, Vili Pahor, Leopold Slapnik in Emil Tomažič. 

3. Predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi člana Komisije Skupščine SR 
Slovenije za spremljanje izvajanja zakona o združenem .delu je Skupščini SR 
Slovenije predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zade- 
ve. 

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

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

Na glasovanje dajem predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi člana Ko- 
misije Skupščine SR Slovenije za spremljanje izvajanja zakona o združenem 
delu. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (121 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi člana Komi- 
sije Skupščine SR Slovenije za spremljanje izvajanja zakona o združenem 
delu soglasno sprejet. 

S tem je razrešen dolžnosti člana Komisije za spremljanje izvajanja za- 
kona o združenem delu dr. Lojze Ude, izvoljen pa mgr. Milan Gaspari. 

4. Predlog odloka o imenovanju člana Komisije Skupščine SR Slovenije 
za pravosodje je Skupščini SR Slovenije predložila Komisija za volitve, ime- 
novanja in administrativne zadeve. 

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

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Ne želi.) 
Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem 

predlog odloka o imenovanju člana Komisije Skupščine SR Slovenije za pravo- 
sodje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (122 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o imenovanju člana Komisije Skupščine 
SR Slovenije za pravosodje soglasno sprejet. 

S tem je tovariš Franc Godeša imenovan za člana Komisije Skupščine 
SR Slovenije za pravosodje. 
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5. Predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi predsednika in podpredsednika 
Odbora za agrarno politiko Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije je 
predložila prav tako Komisija za volitve, imenovanja in administrativne za- 
deve. 

Izvršni svet je dal k predlogu odloka pozitivno mnenje. 
Pričenjam razpravo. Želi kdo o tem razpravljati? (Ne želi.) Zaključujem 

razpravo. 
Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog odloka o razre- 

šitvi in izvolitvi predsednika in podpredsednika Odbora za agrarno politiko 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije. 

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

Ugotavljam, da je predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi predsednika 
in podpredsednika Odbora za agrarno politiko Zbora združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije sprejet z večino glasov. 

S tem je Milan Zolnir razrešen dolžnosti predsednika Odbora za agrarno 
politiko, Franc Krabonja pa dolžnosti podpredsednika tega odbora. Za pred- 
sednika Odbora za agrarno politiko je izvoljen Franc Krabonja, za podpred- 
sednika pa Vlado Kralj. 

6. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnikov javnega to- 
žilca Višjega javnega tožilstva v Ljubljani je Skupščini SR Slovenije predlo- 
žila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. 

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

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Ne želi.) 
Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog odloka o razreši- 

tvi in imenovanju namestnikov javnega tožilca Višjega javnega tožilstva v Lju- 
bljani. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (119 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnikov 
javnega tožilca Višjega javnega tožilstva v Ljubljani sprejet z večino glasov. 

S tem sta dolžnosti namestnika javnega tožilca razrešena Vladimir Do- 
lenc s 30. novembrom 1980, Ludvik Filipec pa z 31. decembrom 1980. Za na- 
mestnici javnega tožilca pa sta imenovani Zdenka Cerar in Jožica Šmid-Ko- 
šak. 

7. Predlog odloka o imenovanju predsednika in članov Upravnega Odbora 
Prešernovega sklada je predložila Komisija za volitve, imenovanja in admi- 
nistrativne zadeve. 

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

Zeli kdo razpravljati? (Ne želi.) Zaključujem razpravo in prehajamo na 
glasovanje. 

Na glasovanje dajem predlog odloka o imenovanju predsednika in članov 
Upravnega odbora Prešernovega sklada. Kdor je za predlog odloka, naj pro- 
sim glasuje! (120 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o imenovanju predsednika in članov 
Upravnega odbora Prešernovega sklada sprejet z večino glasov. 
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S tem so v Upravni odbor Prešernovega sklada imenovani: za predsedni- 
ka Bogdan Osolnik, za člane pa Miha Baloh, Franc Braniselj, dr. Anica Cevc, 
Meta Hočevar, Hilda Holzl, Jurij Jenšterle, Ančka Korže-Strajnar, Avgust 
Lavrenčič, Jože Pogačnik, dr. Andrej Rijavec, dr. Janez Rotar, Francka Str- 
mole-Hlastec, dr. Nace Sumi in Andrej Ujčič. 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve je predložila 
za današnjo sejo predlog sklepa o imenovanju skupine delegatov za sprem- 
ljanje uresničevanja zakona o usmerjenem izobraževanju. 

Želi kdo o tem predlogu komisije razpravljati? (Ne želi.) Ce ne, po- 
tem se moramo o njem izreči in dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdor je 
za predlog Sklepa, naj prosim glasuje! (116 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Trije delegati.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog sklepa o imenovanju skupine delegatov za 
spremljanje uresničevanja zakona o usmerjenem izobraževanju sprejet z veči- 
no glasov. 

S tem so v skupino imenovani: za vodjo skupine Tina Tomlje, za člane pa 
Niko Lukež, Jože Marolt, Janko Muraus, Mitja Horvat in Vilma Manček. 

Skupina delegatov k 2., 3. in 4. t o č k i dnevnega reda je končala 
s svojim delom in prosim predstavnika skupine, da poroča zboru. 

Franc Štrakl: Tovarišice in tovariši! Skupina delegatov je skrbno 
proučila vso razpravo na današnji seji zbora k predlogu dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije za: obdobje 1981—1985, k osnutku družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 ter k osnutku resolucije o družbe- 
noekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981. 

Predlagatelj je skupino seznanil, da razprava o predlogu dogovora o te- 
meljih družbenega plana SR Slovenije 1981—1985 ni zaključena. 

Podpisniki tega dogovora so vsi izvršni sveti skupščin občin in Izvršni svet 
Skupščine mesta Ljubljane ter Izvršni svet Skupščine obalne skupnosti ter 
drugi podpisniki, ki bodo pred podpisovanjem tega dogovora ugotovili sklad- 
nost s svojimi planskimi akti in po potrebi izvedli razpravo v ustreznih tele- 
sih. 

Skupina ugotavlja, da iz omenjenega razloga lahko Zbor združenega dela 
sprejme predložene sklepe medzborovske skupine delegatov za proučevanje 
poročil Izvršnega sveta, ki ste jih prejeli danes na klop. Skupina je bila sez- 
nanjena s težavami, do katerih je prišlo pri pripravi samoupravnih sporazu- 
mov v samoupravnih interesnih skupnostih družbenih dejavnosti in material- 
ne proizvodnje, kljub globalnim usmeritvam, ki so bile sprejete v Skupščini 
SR Slovenije. 

Skupina ocenjuje, da so se posamezni nosilci planiranja v SIS družbenih 
dejavnosti in materialne proizvodnje neodgovorno obnašali pri obravnavi svo- 
jih samoupravnih sporazumov, ker le-ti še vedno niso usklajeni. Na osnovi teh 
ugotovitev skupina predlaga: 

1. Zbor združengea dela naj se opredeli, ali je potrebna ponovna obrav- 
nava predloga dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981—1985 na posebnem zasedanju 10. decembra 1980, v tem primeru v isti se- 
stavi kot danes. 

2. Zbor združenega dela predlaga, da temeljne organizacije združenega dela 
v svoje temelje planov vgradijo proporce za razporeditev dohodka in čistega 
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dohodka za osebno, skupno in splošno porabo ter za samoupravne interesne 
skupnosti materialne proizvodnje v tem smislu, da obveznosti za te namene ne 
bodo večje kot v letu 1980. 

3. Zbor združenega dela nalaga Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, 
da takoj pripravi rokovnik objave in sprejemanja dokončnih planskih aktov pri 
vseh nosilcih planiranja, tako da bodo delavci v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela razpravljali in sprejemali vse dokumente in obveznosti hkrati. 

Glede na razpravo k osnutku družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981—,1985 in k osnutku resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju 
SR Slovenije v letu 1981, skupina meni, da je potrebno k predloženim skle- 
pom dodati še naslednje besedilo: »Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj ob 
obravnavi predloga družbenega plana Socialistične republike Slovenije za ob- 
dobje 1981—1985 ter predloga resolucije v letu 1981 poroča zboru, katera sta- 
lišča, predloge in pripombe iz razprave ni upošteval in zakaj ne.« 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Kaj pa k 4. točki, ostane 
sklep nespremenjen? 

Franc Štrakl: K 4. točki veljajo sklepi oziroma predlogi, ki so bili 
podani, in ne predlagamo sprememb. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Slišali smo poročilo skupine 
delegatov. Zeli kdo razpravljati? (Da.) Besedo ima tovariš Jože Florjančič, pod- 
predsednik Izvršnega sveta. 

Jože Florjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Ob razpravi k omenjenim točkam dnevnega reda in poročilu delovne skupine 
bi želel opozoriti oziroma usmeriti vašo pozornost še ne nekatera vprašanja. 

Skupščina SR Slovenije je 30. julija letos, ko je razpravljala o osnutku 
dogovora o temeljih plana in o smernicah za pripravo družbenega plana raz- 
voja SR Slovenije naložila Izvršnemu svetu, da pripravi predlog dogovora o 
temeljih družbenega plana in sicer tako, da bo vseboval naloge posebnega po- 
mena za razvoj Slovenije, da bo tudi v celoti izhajal iz zaostrenih pogojev go- 
spodarjenja in da nobena naloga ne more biti uvrščena v dogovor o temeljih 
plana, če ni sočasno sklenjen ustrezen samoupravni sporazum o temeljih plana 
oziroma, če ni dohodkovno pokrita. 

Ključnega pomena — skrajšano povzemam stališča Zbora združenega dela 
z dne 30. julija — za nadaljnji razvoj še vedno ostaja prestrukturiranje go- 
spodarstva. Zbor zavrača težnje, da se prestrukturiranje doseže z novimi na- 
ložbami, podpira pa usmeritve, da se te naloge uresničijo predvsem z večjo 
usmeritvijo v izvoz, upoštevaje bilančne možnosti in selektivno politiko uvoza s 
povečanjem dohodka, večjo izrabo sedanjih zmogljivosti, ustreznejšo delitvijo 
dela, modernizacijo tehnologije, ustreznejšo kvalifikacijsko strukturo, racio- 
nalno preusmeritvijo na domače surovine in podobno. Kriteriji za prestruktu- 
riranje morajo biti podrejeni tem osnovnim usmeritvam. 

Tu je še sklep, da je treba pripraviti predlog dogovora o temeljih plana 
tako, da bo lahko pravočasno sprejet in s tem dana podlaga za sklepanje o 
ostalih dokumentih, predvsem predloga družbenega dogovora o razvoju SR 
Slovenije v obdobju 1981—1985. 
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Moram vas spomniti, da so osnutek dogovora in izhodišča za pripravo sred- 
njeročnega plana razvoja bila v postopku v juliju mesecu, ko je ta Skupščina 
izvolila sedanji Izvršni svet. Tedaj smo v Izvršnem svetu imeli temeljito raz- 
pravo, ali umakniti iz postopka predlagane dokumente in pripraviti nove ali pa 
postopek v Skupščini izpeljati do konca ter v uvodni obrazložitvi Izvršnega 
sveta opredeliti temeljne usmeritve, na podlagi katerih bo sedanji Izvršni svet 
pripravil predlog dogovora. Tovariš Klemenčič, podpredsednik Izvršnega sveta, 
je tedaj, če se spominjate, v uvodni obrazložitvi podal stališča kot izhodišča Iz- 
vršnega sveta za izdelavo predloga dogovora o temeljih plana kot tudi osnutka 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985, o katerem je potem 

. tudi tekla razprava. Tedaj je bilo ocenjeno, da je tak postopek bolj smotrn pred- 
vsem z vidika spoštovanja planskih rokov in opredelitve predlogov družbenih 
usmeritev v SR Sloveniji med letošnjim letom, tako da bi lahko v ustreznih 
rokih sprejeli usmeritve in na ta način tudi zagotovili izvajanje politike, ki jo 
bomo opredelili za prihodnje plansko obdobje tako s predlogom dogovora kot 
tudi s predlogom družbenega plana. 

Zato Izvršni svet sprejema skupščinsko razpravo in poročilo posebne de- 
lovne skupine delegatov za proučevanje poročil Izvršnega sveta o poteku do- 
govarjanja o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 
s predlogi sklepov, ki jih je opredelila skupina delegatov. 

Ponovno pa bi želel opozoriti, kar je omenil že tudi predstavnik delovne 
skupine, da tako oblikovan predlog družbenega dogovora o temeljih plana raz- 
voja SR Slovenije za obdobje 1981—1985 pomeni predlog za postopek usklaje- 
vanja z vsemi podpisniki, ki so navedeni v posameznih poglavjih. Med pod- 
pisniki so navedeni tudi vsi izvršni sveti, saj morajo biti izvršni sveti občinskih 
skupščin, mesta Ljubljane in obalne skupnosti podpisniki tega dogovora po 
posameznih poglavjih oziroma, ker so povsod navedeni, tudi dogovora v celoti. 
Poleg njih so podpisniki za posamezna poglavja organizacije združenega dela, 
samoupravne interesne skupnosti, banke in Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije. V postopku usklajevanja o predlogu družbenega dogovora bo dana mož- 
nost, da bodo lahko vsi podpisniki izrazili svoje mnenje in predloge in jih v tem 
postopku z ostalimi podpisniki dokončno opredelili v predlogu družbenega do- 
govora, ki bo veljal za tiste, ki bodo ta dogovor podpisali. 

Moram reči, da glede na potek razprav pričakujemo, da nekatere organiza- 
cije združenega dela tega dogovora ne bodo podpisale — na primer delavci v 
računalništvu ga, kot vse kaže, še ne bodo — v tem primeru pa so ostali pod- 
pisniki dogovora v tem poglavju zadolženi, da se v okviru svojih pristojnosti 
zavzamejo za tako politiko, ki bo podpirala usklajen razvoj računalništva. To 
konkretno v dogovoru tudi piše. Morda ga tudi bodo. Boljše pa bi bilo, da bi 
tedaj uskladili program razvoja in ga tudi oni medsebojno podpisali kot tudi 
poglavje v družbenem dogovoru. Lahko se zgodi, da nekateri izvršni sveti skup- 
ščin občin nekatera od poglavij dogovora ne bodo podpisali. Seveda pa bi bilo 
politično nesprejemljivo, če bi prišlo do velikega števila nepodpisnikov družbe- 
nega dogovora, zlasti še s strani izvršnih svetov. To bi pomenilo, da smo glede 
globalnega razvoja SR Slovenije v naslednjem razdobju neusklajeni do take 
stopnje, da bi bilo potrebno izvesti dodatne razprave in izdelati ustreznejši 
predlog. 

V občinskih skupščinah oziroma tudi v samoupravnih interesnih skupno- 
stih pa je stanje lahko različno. Kolikor so skupščine občin razpravljale o 
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osnutku družbenega dogovora v mesecu juniju ali juliju ali o izhodiščih za 
pripravo tega dogovora še pred tem in dale ustrezna pooblastila izvršnim sve- 
tom, bodo sedaj razpravljali o tem samo izvršni sveti. Kolikor tega v posamez- 
nih občinah niso storili, pa bodo v skladu s svojimi statutarnimi opredelitvami 
morali odločiti, ali bo o predlogu družbenega dogovora razpravljala skupščina 
občine in dala pooblastilo svojemu izvršnemu svetu, da ga podpiše, ali pa bo 
o tem razpravljal samo izvršni svet skupščine občine, obalne skupnosti ali 
mesta Ljubljane ali pa druga telesa skupščine občine, ki so lahko za to poobla- 
ščena. Hočem reči, da se pravi postopek usklajevanja s podpisniki dogovora 
šele pričenja. Izvršni svet pa se bo zavzemal za to, da bi podpisali družbeni 
dogovor v predvidenem roku, to je do 15. decembra letošnjega leta. 

Zato ponovno predlagamo, da Zbor združenega dela sprejme sklepe po- 
sebne skupine delegatov, dopolnjene z dopolnitvami, ki so bile izrečene. Ob 
tem pa moram tudi povedati — to sem obširneje pojasnil že v uvodni obrazlo- 
žitvi k vsem planskim dokumentom za naslednje srednjeročno obdobje in za 
prihodnje leto — da Izvršni svet ne bo sprejel nikakršnih dopolnitev, ki bi od- 
stopale od temeljnih usmeritev glede vsebine in narave tega dokumenta, ki so 
bile opredeljene v stališčih zborov Skupščine v juliju in v vodstvih vseh druž- 
benopolitičnih organizacij v SR Sloveniji. To pa pomeni, da ne bomo spreje- 
mali nobenih dopolnil, ki bi pomenile nerealnost — nekatere najpomembnejše 
sem naštel v današnjem uvodu — ali ki bi pomenile takšen ali drugačen pre- 
judic za poznejšo razpravo v okviru samoupravnih struktur bodisi v bankah, v 
organizacijah združenega dela ali v poslovnih in drugih skupnostih. 

Glede osnutka plana in osnutka resolucije za prihodnje leto menim, da je 
predložen in dopolnjeni sklep sprejemljiv tudi za Izvršni svet. Prav je tudi, 
da bomo konkretno odgovorih na vse tiste pripombe, ki jih ne bomo upoštevali, 
čeprav sem mnenja, da so nekatere pripombe — kot na primer tista, da je po- 
trebno opredeliti tudi politiko usklajenega regionalnega razvoja — povsem 
upravičene. Menim, da je prav ta del po pomoti izpadel iz osnutka resolucije. 
Bilo pa je še nekaj drugih, zelo koristnih predlogov,*'ki jih bomo brez dvoma 
upoštevali pri izdelavi predloga družbenega plana razvoja SR Slovenije za 
obdobje 1981—1985 in v resoluciji za leto 1981 in jih tudi predložili skupščini 
v razpravo in sprejem. 

Isto, kot sem rekel za družbeni dogovor, pa velja tudi za pripravo predloga 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 in za resolucijo oziroma 
izvajanje te politike v letu 1981. Na podlagi teh izhodišč za pripravo planskih 
dokumentov namreč ne bomo mogli sprejeti in predlagati takšnih rešitev, ki bi 
odstopale od globalne politike ekonomske stabilizacije, skladnejšega razvoja 
na posameznih področjih gospodarskih in družbenih dejavnosti in s tem večje 
integriranosti samoupravnega združenega dela na različnih področjih v SR 
Sloveniji, v povezavi z združenim delom drugih republik in avtonomnih pokra- 
jin v Jugoslaviji. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Predlagam, da končamo naj- 
prej 2. točko dnevnega reda. Skupina delegatov nam je v tem pogledu pre- 
pustila odločitev, medtem ko je Jože Florjančič, podpredsednik Izvršnega sveta, 
v obširni obrazložitvi predlagal zboru, da bi danes sprejeli ustrezen sklep, kot 
je predlagan v poročilu, dopolnjen z dvema točkama, ki ju je predlagala sku- 
pina delegatov, in sicer, da bi kot 4. točko sklepa dodali še tole besedilo: »Zbor 
združenega dela predlaga, da temeljne organizacije združenega dela v svoje 
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temelje planov vgradijo proporce za razporeditev dohodka in čistega dohodka 
za osebno, skupno in splošno porabo ter za samoupravne interesne skupnosti 
materialne proizvodnje v tem smislu, da obveznosti za te namene ne bodo 
večje kot v letu 1980.« 

Predlagana pa je še dodatna 5. točka, ki se glasi: »Zbor združenega dela 
nalaga Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da takoj pripravi rokovnik 
objave in sprejemanja dokončnih planskih aktov pri vseh nosilcih planiranja, 
tako da bodo delavci v temeljnih organizacijah združenega dela razpravljali 
in sprejemali vse dokumente in obveznosti hkrati.« 

To je torej predlog, o katerem moramo odločiti. Želi kdo razpravljati o 
poročilu skupine delegatov ter o stališčih in obrazložitvah podpredsednika Iz- 
vršnega sveta? (Ne želi.) 

Predlagam, da v skladu z določilom 272. člena poslovnika s predhodnim iz- 
javljanjem ugotovimo stopnjo soglasja in se na ta način odločimo, ali bomo o 
tej točki dnevnega reda danes odločali dokončno, ali pa bomo sprejeli predlog, 
ki je bil danes podan. 

Prosim, da se izjavite o tem, ali lahko na današnji seji zbora sklenemo 
razpravo o predlogu dogovora in sprejmemo tako dopolnjen sklep k petim toč- 
kam ali ne? Kdor misli, da lahko danes končamo, naj to potrdi z glasovanjem. 
(88 delegatov glasuje za.) 

Ugotavljam, da bomo o tej točki glede na stopnjo soglasnosti danes do- 
končno odločali. 

Zeli kdo razpravljati o dopolnjenem predlogu sklepa? (Ne.) Če ne, potem 
se moramo o sklepu izreči. 

Dajem na glasovanje predlog sklepa z dopolnitvami, ki jih je predlagala 
skupina delegatov k 4. in 5. točki. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim gla- 
suje! <98 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (9 delegatov.) Se je 'kdo vzdržal? 
(15 delegatov.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
Vračamo se na 3. točko dnevnega reda, to je na osnutek družbenega plana 

SR Slovenije v letu 1981. Kot ste lahko razbrali iz poročila, skupina delegatov 
predlaga, da se v ugotovitvah in sklepih kot 6. točka doda naslednje besedilo: 
»Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj ob obravnavi predloga družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 ter predloga resolucije za leto 1981 
poroča zboru, katera stališča, predloge in pripombe iz razprave ni upošteval in 
zakaj ne«. 

Z istim besedilom naj bi bil dopolnjen tudi sklep k 4. točki. 
Želi kdo o tem predlogu skupine delegatov razpravljati? (Ne.) Ce ne, pred- 

lagam, da se o tem izrečemo. Dajem na glasovanje predlog ugotovitev in skle- 
pov z dodatno 6. točko, ki sem jo pravkar prebral. Kdor je za, naj prosim gla- 
suje! (113 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Trije delegati.) Se je kdo vzdržal? 
(8 delegatov.) 

Ugotavljam, da smo ugotovitve in sklepe z dopolnitvijo sprejeli z večino 
glasov. 

Vračamo se na 4. točko dnevnega reda, to je na osnutek resolucije o druž- 
benoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981. 

Skupina delegatov je k ugotovitvam in sklepom predlagala isti dodatek, 
kar pomeni, da naj bi v 5. točki zapisali enako besedilo, kot smo ga v 6. točki 
predhodnega sklepa. 
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Želi kdo o tem razpravljati? (Ne.) Ce ne, prosim, da se o tem izrečemo. 
Kdor je za ugotovitve in sklepe z dopolnitvijo, naj prosim glasuje! (120 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Štirje de- 
legati.) 

Ugotavljam, da so ugotovitve in sklepi z dopolnitvijo sprejeti z večino 
glasov. 

Je skupina k 16. točki dnevnega reda končala z delom? (Da.) 
Prosim predstavnika, da poroča. 

Ivan Klobčar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina, ki ste jo imenovali k .16. točki dnevnega reda, je proučila predlog 
delegacije iz Velenja in Mozirja in v soglasju s predstavniki delegacije v 
Zboru republik in pokrajin sklenila, da se dopolni prva alinea 2. točke s tem, 
da se zadnji odstavelk glede naraščanja splošne porabe dopolni z besedilom: 
»praviloma ne prek rasti družbenega proizvoda«. 

Predsednik Emil Tomažič: Predlog skupine delegatov je, da se do- 
polni v 2. točki prva alinea s tem, da se na koncu za vejico pripiše: »praviloma 
ne prek rasti družbenega proizvoda«. 

Se delegati iz Velenja s tem strinjajo? (Da.) Zeli kdo o tem razpravljati? 
(Ne želi.) 

Predlagam, da se tudi o tem sklepu izrečemo. Kdor je za sklep z ome- 
njeno dopolnitvijo, naj prosim glasuje! {109 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (8 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 21. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za kmetijsko dejavnost 7. 
okoliša, Murska Sobota, v zvezi s predlogom rešitev za bodoči sistem nado- 
meščanja obrestnih razlik hranilno-kreditnih služb za investicijske kredite, ki 
jih kmetje dobijo iz hranilnih vlog hranilno-kreditnih služb kmetijskih orga- 
nizacij, bo odgovoril tovariš Stanko Debeljak, namestnik republiškega sekre- 
tarja za finance. Prosim! 

Stanko Debeljak: Na postavljeno delegatsko vprašanje daje Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slovenije naslednji odgovor: 

Z zakonom o hranilno-kreditnih službah in blagajnah vzajemne pomoči, ki 
je začel veljati 22. 2. 1980, so v 49. členu sprejeta v zvezi z nadomestili dela 
obresti naslednja določila: 

»Obveznosti SR Slovenije iz naslova nadomestil za del obresti za investi- 
cije v zasebno kmetijstvo po zakonu o nadomestilu dela obresti za investicije 
v zasebnem kmetijstvu — Uradni list SRS št. 19/75 — prenehajo za investi- 
cijske kredite hranilno-kreditnih služb v zasebno kmetijstvo, ki jih hranilno- 
kreditne službe na novo odobrijo od 1. januarja 1981. 

Nadomestila za del obresti za kredite, ki jih je hranilno-kreditna služba 
odobrila do 31. 12. 1980, se do konca odplačilne dobe zagotavljajo iz republi- 
škega proračuna na podlagi zakona iz prejšnjega odstavka.« 
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V razpravah o navedenem zakonu je bila na vseh ravneh sprejeta druž- 
benopolitična ocena, da so hranilnokreditne službe, kot posebna oblika orga- 
niziranega poslovanja in gospodarjenja združenih kmetov z denarjem, insti- 
tucije, ki jih kaže v novi ustavi in v zakonu o združenem delu ter drugim 
sistemskim zakonom prilagojenemu zakonu o hranilno-kreditnih službah po- 
staviti tako, da bodo s svojim poslovanjem lahko še bolj učinkovito prispe- 
vale k procesu plansko usmerjene, intenzivirane in individualne proizvodnje 
združenih kmetov. Hkrati je ugotovljeno, da doslej veljavni način pokrivanja 
negativne razlike med aktivno in pasivno obrestno mero ni sistemsko spre- 
jemljiv, ker predstavlja os;tanek drEavno-kapitalističnih odnosov. Ostanek 
teh neustreznih odnosov je po oblikovanih ocenah tako v Izvršnem svetu Skup- 
ščine SR Slovenije kot v Republiškem svetu za vprašanja družbene ureditve 
potrebno v bodoče urejati v okviru skupnih temeljev plana. 

Hranilno-kreditne službe in banke bi morale sporazumno opredeljevati 
politiko plasmajev denarja in v skladu z njo tudi uravnavati politiko obrestnih 
mer v zvezi z viri in naložbami, opredeljenimi s politiko razvoja kmetijske pro- 
izvodnje. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da je hranilno-kreditnim 
službam in vsem bankam v SR Sloveniji dana dobra osnova za samoupravni 
sporazum, v katerem bodo udeleženke opredelile medsebojne odnose glede vi- 
rov in plasmajev, kakor tudi razmerja, ka zadevajo medsebojno sodelovanje v 
poslovanju z družbenimi in podružbljenimi sredstvi, izhajajoč iz usklajenih 
planov temeljnih družbenih organizacij in temeljnih organizacij kooperantov 
s samoupravnim sporazumom o temeljih plana za razvoj kmetijstva in živilske 
industrije Slovenije ter dogovorom o temeljih plana SR Slovenije za obdobje 
198.1—1985. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije nadalje meni, da je predpogoj za 
pravočasno zagotavljanje normalnega izvajanja in financiranja planskih na- 
log na tem področju, da bodo vsi odgovorni subjekti v bankah in hranilno-kre- 
ditnih službah oziroma zadružnih organizacijah pripravili do 15. decembra 1980 
omenjeni samoupravni sporazum in ga dali v razpravo ter sprejetje svojim 
članicam. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. So delegati iz Murske So- 
bote zadovoljni z odgovorom? (Da.) 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za kmetijsko dejavnost, 6. 
okoliša, Radlje ob Dravi, ki je bilo zastavljeno včeraj, je odgovoril v uvodni 
besedi na današnji seji zbora tovariš Jože Florjančič, podpredsednik Izvršnega 
sveta Skupščine. Odgovor pa bo objavljen tudi v Poročevalcu. 

Zeli še kdo postaviti delegatsko vprašanje? (Da.) Prosim, besedo ima Jože 
Lesar, delegat 11. okoliša, Kranj. 

Jože Lesar: Imamo delegatsko vprašanje, ki ga bom razdelil na dva 
dela, ker sta oba dela v vzročni povezanosti. 

Ze dalj časa se ukvarjamo z deviznimi problemi. Pri povpraševanju se za- 
tekamo včasih k nesprejemljivim oblikam zapiranja uvoza, ne samo opreme in 
rezervnih delov, temveč tudi tistih materialov, ki so nujno potrebni za izde- 
lavo blaga, namenjenega izvozu. Tak primer je na primer žakardska vrvica v 
IBI Kranj, ki je na črni Usti, po vrednosti pa predstavlja le 0,02 % izvoza. Ta- 
kih primerov je v kranjski občini še več, saj je še nekaj organizacij združe- 
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nega dela, ki se ubadajo s takimi problemi. Zaradi takega stanja je ogrožena 
proizvodnja. Lahko predpostavljamo, da so črno listo uvoznih artiklov delali 
ljudje, ki ne poznajo dejanskega stanja. Vse to povzroča resne probleme v pro- 
izvodnji. 

Ni sprejemljivo, da se organizacijam združenega dela, ki so znane kot ve- 
liki izvozniki, ne pusti niti toliko deviznih sredstev, da bi jim bilo omogočeno 
nabavljati brez velikih potovanj in dokazovanj za proizvodnjo nujne materiale. 
Na to se nanaša naše vprašanje oziroma zahteva, naj Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije poroča, zakaj niso bile pripravljene in usklajene blagovne liste ti- 
stih surovin, polizdelkov in izdelkov, ki so nujno potrebni za nemoteno pro- 
izvodnjo. Danes je bila že omenjena potreba v zvezi s planskimi dokumenti, 
vendar je zahteva glede teh stvari prišla že prej, pred približno pol leta. 

Izvozno-uvozne delovne organizacije vsako leto povečujejo domače stro- 
ške in inozemske provizije, ki se gibljejo med 8 in 10 %, od tega najmanj 5 % 
v devizah. Poleg tega zaračunavajo še bančne stroške in morda še kaj. Zaradi 
tega je vedno več delovnih organizacij, ki razmišljajo o organizaciji lastnih 
izvoznih in uvoznih oddelkov, kar bi na koncu celo povečalo stroške, to pa je 
v nasprotju s sedanjimi prizadevanji. Da bomo bolj smotrno izvajali stabiliza- 
cijska prizadevanja in breme stabilizacije pravičneje porazdelili, da se bomo 
izognili nadaljnjim omejitvam uvoza za proizvodnjo nujnih materialov in da 
bomo povečali akumulativno sposobnost delovnih organizacij, predlagamo, da 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije da poročilo, kaj je oziroma kaj bo storil za 
poenostavitev in zmanjšanje tistega aparata, ki dela v inozemstvu. Izvršni svet 
pa naj preko ustreznih institucij začne tudi akcijo za zmanjševanje stroškov, 
predvsem deviznih provizij in jih spravi v normalne okvire. 

Predsednik Emil Tomažič : Hvala lepa. Upam, da so vprašanja do- 
volj jasna. Skoda, da niso bila postavljena na začetku seje, saj je bilo dovolj 
časa, da bi nanje morda že danes dobili odgovor. 

Zeli še kdo zastaviti delegatsko vprašanje? (Ne želi.) Zaključujem to točko 
dnevnega reda. 

Obveščam vas, da smo pri točkah dnevnega reda, kjer smo sprejemali 
končne odločitve, usklajeni z Zborom občin in z Družbenopolitičnim zborom. 
S tem zaključujem današnjo 46. sejo zbora. Hvala za sodelovanje in udeležbo! 

(Seja zbora je bila končana ob 17. uri.) 



41. seja 

(30. septembra 1980) 

Predsedovala: Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
41. sejo Zbora občin Skupščine SR Slovenije. 

Na podlagi 15. člena poslovnika našega zbora moramo na začetku vsake 
seje, preden določimo dnevni red, izvoliti Komisijo za verifikacijo pooblastil 
in imunitetna vprašanja, ki bo pregledala pooblastila delegatov in pripravila 
poročilo za zbor. V komisijo predlagam po abecednem redu občin naslednje 
delegate: Mileno Hutar, delegatko iz občine Črnomelj za predsednico in Manka 
Golarja, delegata iz občine Gornja Radgona, ter Minči Volk, delegatko iz ob- 
čine Grosuplje za člana. 

Ce se s takim predlogom strinjate, prosim, da glasujete. Kdor je za, naj 
prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili na podlagi glasovanja izvoljeni v Komisijo za veri- 
fikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja za 41. sejo Zbora občin Milena Hu- 
tar, Manko Golar in Minči Volk. 

Prosim verifikacijsko komisijo, da se takoj sestane, da pregleda pooblastila 
delegatov in pripravi poročilo za zbor. 

Ker bi radi, da bi Izvršni svet, kolikor je seveda mogoče, na delegatska 
vprašanja odgovoril čimprej, vas prosim, da tisti delegati, ki imate pismeno 
pripravljena delegatska vprašanja, ta vprašanja oddate sekretarju zbora. Mi 
jih bomo takoj posredovali Izvršnemu svetu oziroma drugim naslovnikom z 
željo, da dajo odgovor že na današnji seji. Razen tega vas prosim, da tisti, ki 
imate namen razpravljati, v tem času izpolnite prijavo. 

Komisija je opravila svoje delo, zato prosim predsednico, da poroča zboru! 
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Milena Hutar: Zbor občin Skupščine SR Slovenije ima 62 delegat- 
skih mest. Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora 
občin je na podlagi 16. člena poslovnika Zbora občin pregledala pooblastila de- 
legatov za današnjo sejo zbora in iz teh pooblastil ter napravljenega seznama 
delegatov ugotovila, da se udeležujejo današnjega zasedanja delegati vseh občin 
v SR Sloveniji in delegata mesta Ljubljane in Obalne skupnosti občin Koper. 

Ob pregledu dokumentacije je komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, ki 
so jih delegati predložili, neoporečna. Zato v smislu prvega odstavka 17. člena 
poslovnika Zbora občin predlagam, da zbor poročilo sprejme in s tem verificira 
pooblastila delegatov za današnjo, 41. sejo. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli kdo razpravljati o poročilu? (Ne.) Po- 
tem bomo glasovali o poročilu v celoti, ker kot ste slišali, ni bilo primera, da bi 
bilo pooblastilo kakšnega delegata sporno. Kdor je torej za predlagano poro- 
čilo, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z glasovanjem potrdil poročilo Komisije za verifi- 
kacijo pooblastil in imunitetna vprašanja in s tem verificiral pooblastila dele- 
gatov za 41. sejo Zbora občin. Obenem ugotavljam, da je zbor sklepčen in da 
lahko pravnoveljavno razpravlja in sklepa. 

Na današnjo sejo zbora so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta povab- 
ljeni še: Republiška konferenca SZDL Slovenije, Republiški svet Zveze sindi- 
katov Slovenije in Skupnost Slovenskih občin k vsem točkam dnevnega reda, 
Zveze stanovanjskih skupnosti k 6. točki, Svet za družbenoekonomske odnose 
v kmetijstvu, gozdarstvu in na vasi pri Predsedstvu RK SZDL Slovenije k 9. 
točki, Loterijski svet pri Loterijskem zavodu Slovenije k 10. točki in Svet za 
kulturo pri Predsedstvu RK SZDL Slovenije k 14. in 16. točki dnevnega reda 
po sklicu. Zadružna zveza Slovenije je bila povabljena še k predlogu za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prepovedi nomadske paše, z 
osnutkom zakona, s katerim je bil dnevni red današnje seje razširjen. 

Seje zbora se udeležujejo: predstavniki Izvršnega sveta pri posameznih 
točkah dnevnega reda in predstavniki pravosodnih institucij Slovenije; Fran- 
ček Kavčič, predstavnik Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, Mar- 
jan Grampovčan, predstavnik Skupnosti slovenskih občin, Bojan Furlan, pred- 
stavnik Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije, in Ivo Janžekovič, predsed- 
nik Loterijskega sveta. 

Kot poročevalci delovnih teles našega zbora in Skupščine pa so navzoči: 
Tomaž Vuga, predsednik Odbora za urbanizem, stanovanjsko^komunalna vpra- 
šanja in varstvo okolja, Kristina Šmid, članica Odbora za družbenoekonomske 
odnose in razvoj, Tone Zibert, član Odbora za družbenopolitični in komunalni 
sistem, Dušan Gruber, član Odbora za finance, Milan Gaspari, predsednik Za- 
konodajno-pravne komisije, Franjo Turk, predsednik Komisije za volitve, ime- 
novanja in administrativne zadeve, in Vida Vidovič, članica Komisije za pravo- 
sodje. 

Prehajamo tako na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev 
dnevnega reda 41. seje Zbora občin. 

Z dopisom z dne 8. 9. 1980 sem dnevni red današnje seje razširila še z na- 
slednjimi točkami: 

20 
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— s predlogom za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
prepovedi nomadske paše, z osnutkom zakona, 

— z osnutkom zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu in 
— s predlogom dogovora o usklajevanju ukrepov davčne politike za spod- 

bujanje stanovanjske graditve s pritegnitvijo osebnih sredstev občanov. 
Z dopisom z dne 22. 9. 1980 sem dnevni red razširila še s predlogom zakona 

o dopolnitvi zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za repu- 
bliški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1980. 

Z istim dopisom pa sem z dnevnega reda umaknila 4. točko, to je predlog 
zakona o davkih občanov, z dopisom z dne 17. 9. 1980 pa še 13. točko, to je po- 
budo za spremembo in dopolnitev 16. člena zakona o samoupravnih interesnih 
skupnostih za poštni, telegrafski in telefonski promet. Razlogi za razširitev 
dnevnega reda z novimi točkami oziroma za umik 4. in 13. točke so bili nave- 
deni v teh dopisih. Prva septembrska oziroma jesenska seja je skoraj vedno 
taka kot je današnja, precej manj problemska in manj podobna tistemu, za kar 
si v naših metodah dela prizadevamo. To ste lahko razbrali tudi iz gradiva, ki 
ste ga dobili in navsezadnje tudi iz tega, kar sem pravkar prebrala, da smo 
nekatere zadeve postopoma dodajali, nekatere pa odvzemali. 

Rada bi vam zagotovila, da tega nihče od predsednikov zborov ne dela z 
velikim veseljem, pa vendar ste lahko razbrali iz obrazložitve, da je šlo pri vseh 
zadevah več ali manj vendarle za stvari, ki nosijo v sebi opravičilo, da jih damo 
danes na dnevni red. Prvič zato, ker se zares mudi, da z njimi čim hitreje ure- 
dimo zadeve, drugič pa tudi zato, ker bo vsaka naslednja seja, ki nas letos 
čaka, preobremenjena z veliko vsebinskega gradiva, zato smo menili, da lahko 
tudi z vašim soglasjem na ta način oblikujemo današnji dnevni red. 

S temi pojasnili in tudi opravičili predlagam za današnjo sejo naslednji 
dnevni red: 

1. določitev dnevnega reda 41. seje, 
2. odobritev zapisnika 40. seje Zbora občin, 
3. informacija o uresničevanju družbene preobrazbe pravosodja, 
4. osnutek zakona o upravah za družbene prihodke z informacijo o pred- 

logu za ponovno usklajevanje predloga medrepubliškega dogovora o temeljnih 
vprašanjih položaja, organizacije in delovanja organov za družbene prihodke, 

5. osnutek zakona o stanovanjskem gospodarstvu, 
6. osnutek zakona o sprejemanju začasnih ukrepov družbenega varstva 

samoupravnih pravic in družbene lastnine, 
7. osnutek zakona o kompenzacijah, 
8. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih 

zemljiščih, 
9. osnutek zakona o igrah na srečo, 

10. predlog zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v 
SR Sloveniji v letu 1981, 

11. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cest- 
nega prometa, 

12. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pre- 
povedi nomadske paše, z osnutkom zakona, 

13. predlog zakona o dopolnitvah zakona o določitvi stopenj, odbitnih po- 
stavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združe- 
nega dela v letu 1980, 
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14. predlog dogovora o usklajevanju ukrepov davčne politike za spodbu- 
janje stanovanjske graditve s pritegnitvijo osebnih sredstev občanov, 

15. predlog družbenega dogovora o pripravi, izdaji in financiranju Enci- 
klopedije Slovenije in samoupravni sporazum o financiranju in usmerjanju 
priprave in izdaje Enciklopedije Slovenije, 

16. predlog periodičnega delovnega načrta Zbora občin za IV. trimesečje 
1980, 

17. osnutek zakona o dopolnitvi zakona o dovolitvi začasnega kredita So- 
cialistični republiki Bosni in Hercegovini za obnovo objektov, ki jih je poško- 
doval potres v dneh 26. in 27. oktobra 1969, 

18. osnutek zakona o prevzemanju obveznosti federacije, da odplačuje zu- 
nanje posojilo, ki ga je uporabila za graditev hidrosistema »Ibar-Lepenac«, 

19. osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o obdavčevanju 
proizvodov in storitev v prometu, 

20. družbeni dogovor o mednarodnem sodelovanju na znanstvenem pod- 
ročju leksikografije, 

21. volitve in imenovanja in 
22. predlogi in vprašanja delegatov. 
K razpravi o dnevnem redu se je prijavila tovarišica Kristina Smid, dele- 

gatka iz občine Ljubljana-Bežigrad! Prosim. 

Kristina Smid: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Na dnevni red 41. seje Zbora občin je bila uvrščena tudi pobuda za spre- 
membo in dopolnitev 16. člena zakona o samoupravnih interesnih skupnostih 
za poštni, telegrafski in telefonski promet. Ta točka je bila kasneje umaknjena 
z dnevnih redov sej zborov. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in odbori zbo- 
rov Skupščine SR Slovenije predlagajo, da bi problematiko, ki jo obravnava 
pobuda, obravnavali skupaj s predlogi za celotno področje samoupravnih inte- 
resnih skupnosti materialne proizvodnje. 

Predlog za dopolnitev 16. člena zakona o samoupravnih interesnih skup- 
nostih za poštni, telegrafski in telefonski promet je bil sprejet na 21. seji Zbora 
občin in 22. seji Zbora združenega dela Skupščine mesta Ljubljane, dne 27. 11. 
1979 s prošnjo, da se uvrsti na prvo sejo zborov Skupščine SR Slovenije. 

Znano je sedanje stanje PTT zmogljivosti v Ljubljani, prav tako je znano 
zviševanje cen telekomunikacijske in poštne opreme ter cene montažnih in 
gradbenih del, zato so za realižacijo programa potrebni trdni viri financiranja. 
Delegati smo mnenja, da bi bilo potrebno to točko čimprej uvrstiti na dnevni 
red, saj je minilo že skoraj leto dni od prošnje, da se ta točka obravnava na 
sejah zborov Skupščine SR Slovenije. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovarišica Smidova! Mislim, da 
je pripomba na mestu in da ne potrebuje komentarja. Ni prav, da se pobude 
vlečejo tako dolgo. O tem smo na naših zborih že večkrat govorili. Ni pa se- 
veda odvisno samo od vodstva zbora ali Skupščine, kako se bodo stvari obrnile. 
Tovariš Zigon, ki je danes tudi na seji, bi lahko podobno povedal, kako je bilo 
s pobudo Radelj ob Dravi. S skupnimi močmi in seveda tudi s hitrejšim reagi- 
ranjem Izvršnega sveta, bomo morda tu naredili v našem skupnem interesu 
korak naprej. 

Ljubljanska pobuda pa je seveda povezana s tako dolgo pričakovano oceno 
o uresničevanju družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih 

20» 
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skupnostih materialne proizvodnje. Tovarišica Smidova, 'ki je tudi članica na- 
šega Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj, to ve. Mnogokrat smo 
opozarjali na nujnost te ocene, ker so sicer vse rešitve, ki jih parcialno spreje- 
mamo, lahko v nasprotju s tistim, kar bi ocena dala. To pa nas pelje samo k 
vedno novemu popravljanju že sprejetih predpisov, kar je za delegate ne le 
neprijetno, ampak tudi govori o tem, da ne vemo, kako bi pravzaprav neko 
zadevo morali urediti. 

Želi morda še kdo razpravljati o dnevnem redu? (Ne.) Kdor je torej za 
predlagani dnevni red, naj prosim glasuje! (61 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red za današnjo sejo zbora soglasno določen 
tako, kot sem ga predlagala. 

Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja bi še 
dopolnila v tem smislu, da ima mesto Ljubljana danes dva delegata, in sicer 
tovarišico Anko Tominšek za vse točke dnevnega reda razen za 5. točko, pri 
kateri je delegat mesta Ljubljane tovariš Marjan Gostinčar. 

Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 
40. seje Zbora občin. 

Osnutek zapisnika ste prejeli. Ima kdo k zapisniku kakšno pripombo? (Ne.) 
Potem prosim, da glasujete! Kdor je za, naj prosim glasuje! (61 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zapisnik 40. seje Zbora občin soglasno odobren. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na informacijo o 
uresničevanju družbene preobrazbe pravosodja. 

Informacijo je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet 
in za svojega predstavnika določil tovariša Zdenka Pavlina, republiškega pod- 
sekretarja v Republiškem sekretariatu za pravosodje, upravo in proračun in 
Cirila Roma, pomočnika republiškega sekretarja za pravosodje, upravo in pro- 
račun. Želi predstavnik predlagatelja besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Zdenko 
Pavlina. 

Zdenko Pavlina: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Današnja razprava o uresničevanju družbene preobrazbe pravosodja je 
nedvomno pomemben dogodek v razvoju tega področja našega družbenopoli- 
tičnega sistema. Pomen razprave je na eni strani v dejstvu, da o kompleksnem 
delu organov pravosodja, predvsem o delu sodišč in javnih tožilstev v tej hiši 
nismo razpravljali že več let, po drugi strani, in ta je posebej pomembna, pa 
je današnja razprava prva potem ko se je naše pravosodje preoblikovalo v 
smislu ustavnih določb. 

V uvodni besedi ne nameravam ocenjevati preteklega dela organov pravo- 
sodja v naši republiki. To je naloga in pravica tega zbora. Vendar bi želel 
opozoriti na nekatera dejstva, ki jih moramo imeti pred očmi, če hočemo odgo- 
voriti na vprašanje, ali in v kakšni meri smo doslej uspeli z družbeno preobraz- 
bo našega pravosodja. 

Razvoj našega družbenopolitičnega in družbenoekonomskega sistema je bil 
v vsem povojnem razdobju izredno dinamičen in vsebinsko ustvarjalen. To 
velja še posebej za zadnjih nekaj let, tja od leta 1974, za katero moremo reči, 
da predstavlja s sprejemom nove zvezne in republiške ustave pomembno pre- 
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lomnico v nadaljnjem razvoju socialističnega samoupravnega isistema. Če go- 
vorimo o zadnjih nekiaj letih, mislimo na leta, ko je nastajala 'in se ustvarjala 
nova politična in nova ekonomska struktura družbe, ko so nastajale nove obli- 
ke gospodarskega, političnega in družbenega življenja, s tem pa tudi novi od- 
nosi med ljudmi in novi odnosi v upravljanju stvari. 

Temelj teh odnosov pa je, kot pravi ustava, družbenoekonomski položaj 
delovnega človeka, Id mu zagotavlja, da s tem ko dela s sredstvi, ki so druž- 
bena lastnina, neposredno in enakopravno z drugimi delovnimi ljudmi v zdru- 
ženem delu odloča o vseh zadevah družbene reprodukcije v pogojih medse- 
bojne odvisnosti, odgovornosti in solidarnosti; uresničuje osebni, materialni in 
moralni interes in pravico; uživa rezultate svojega živega in minulega dela in 
pridobitve splošnega materialnega in družbenega napredka; zadovoljuje svoje 
osebne in družbene potrebe in razvija svoje delovne in druge ustvarjalne spo- 
sobnosti. 

Glede na takšne bistvene vsebinske spremembe se seveda pravosodje ni 
moglo vesti kot da teh sprememb ni, kajti temeljni problemi pravosodja in 
njihovo reševanje so nedeljivo povezani s problemi razvoja vise naše družbe. 
Nadaljnji razvoj sistema samoupravljanja, kot so ga opredelili ustava, zakon o 
združenem delu in drugi sistemski zakoni, predvsem pa njegovo funkcioniranje 
v praksi pa je odvisno tudi od tega, v kolikšni meri bo naši družbi uspelo gra- 
diti in krepiti v njem elemente odgovornosti, spoštovanja ustavnosti in zakoni- 
tosti ter doslednega izvajanja družbenih dogovorov v najširšem smislu besede, 
do preprečevanja pojavov nezakonitosti in pasivnosti organov družbenopolitič- 
nih skupnosti ali celo prikritega opravičevanja kršitev zakonitosti zaradi oseb- 
nih interesov posameznih delovnih organizacij in pogosto s tem povezanih lo- 
kalnih interesov, ki ovirajo hitrejši in doslednejši razvoj samoupravljanja. V 
današnjih zaostrenih pogojih gospodarske stabilizacije je takšen odnos še toliko 
bolj nedopusten in škodljiv. 

Ko govorimo o položaju in vlogi pravosodja v socialističnem samouprav- 
nem sistemu, moramo izhajati iz tega, da je varovanje zakonitosti in prepreče- 
vanje družbeno škodljivih dejanj naloga vse samoupravne družbe, tako delov- 
nih ljudi in občanov kot tudi organizacij združenega dela in interesnih in dru- 
gih samoupravnih skupnosti ter da te naloge ne moremo vezati le na državne 
in strokovne organe. 

Naša hitro se razvijajoča samoupravna družba je v prehodni dobi, v kateri 
sicer še vedno obstajajo klasične pravne norme, ki jih sankcionira država in so 
kot take izraz državne prisile, vendar pa se z odpravo državne lastnine na 
sredstvih za proizvodnjo ter z njihovim prehodom v upravljanje neposrednih 
proizvajalcev v organizacijah združenega dela odpira ne samo proces podružb- 
ljanja oblasti in funkcij, temveč tudi proces podružbljanja pravnih norm. Po- 
rajajo se novi in pomembni pravni viri kot so družbeni dogovori, samoupravni 
sporazumi, statuti in drugi samoupravni splošni akti kot emanacija samouprav- 
nega družbenega sistema. 

Institucionaliziran je samoupravnih sodišč, kot rednim sodiščem enakoprav- 
nih organov za reševanje vseh tistih sporov, ki izhajajo iz samoupravnega ure- 
janja medsebojnih odnosov, je torej logična in nujna posledica dejstva, da je 
prešlo z razvojem samoupravljanja urejanje širokega področja pravic in ob- 
veznosti iz državne sfere na samoupravne subjekte same. To je tudi ena bi- 
stvenih vsebinskih prvin družbene preobrazbe našega pravosodnega sistema. 
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Lahko rečem, da je bila družbeni preobrazbi pravosodja posvečena iz- 
jemna pozornost. Izhodišča za družbeno preobrazbo pravosodja se odražajo v 
sklepih, stališčih in priporočilih Skupščine SR Slovenije, Predsedstva SR Slo- 
venije, v resoluciji VIII. kongresa ZK Slovenije in drugih dokumentih, kakor 
tudi v sklepih 5. seje CK ZK Slovenije. V njih je poudarjeno, da je potrebno 
zagotoviti sočasni proces razvoja samoupravnega in rednega sodstva kot del 
enotnega pravosodnega sistema, ki naj se hitreje razvija in uveljavlja pri re- 
ševanju družbenih spopadov in nasprotij kot sestavina socialistične samo- 
upravne družbene ureditve. Poudarek mora biti na podružbljanju sodne funk- 
cije s čim večjim prenosom te funkcije na samoupravna sodišča in z večjo ude- 
ležbo delovnih ljudi in občanov v izvrševanju sodne funkcije. Izhodišča še po- 
sebej nakazujejo potrebo po še učinkovitejšem in kvalitetnejšem zagotavljanju 
varstva ustavnosti in zakonitosti pri uresničevanju samoupravnih dn drugih 
pravic delovnih ljudi in občanov, ob boljši organizaciji, racionalizaciji, moder- 
nizaciji in specializaciji dela pravosodnih organov ter ob razvijanju sistema 
pravne pomoči. 

Na podlagi ugotovitev, ki izhajajo iz informacije o uresničevanju družbene 
preobrazbe pravosodja, ki vam je bila predložena, lahko povzamem, da so se na 
področju samoupravnega sodstva v polni meri že uveljavila splošna sodišča 
združenega dela, ki svojo funkcijo uspešno opravljajo od 1975. leta dalje. Nji- 
hovo povečano dejavnost je opaziti tudi na preventivnem področju. Z delom 
so pričela tudi nekatera posebna sodišča združenega dela samoupravnih inte- 
resnih skupnosti družbenih dejavnosti, čeprav je dejstvo, da ustanavljanje teh 
sodišč zaostaja, kar še posebej velja za samoupravne interesne skupnosti ma- 
terialne proizvodnje. Na tem področju, kot ste bili že seznanjeni, se pripravlja 
posebna ocena, ki bo vključevala tudi vprašanje samoupravnega sodstva. 

Napake v postopku ustanavljanja nekaterih posebnih sodišč združenega 
dela niso dopuščale, da bi le-ta lahko reševala tudi spore med občinskimi sa- 
moupravnimi interesnimi skupnostmi ter med njimi in republiškimi samo- 
upravnimi interesnimi skupnostmi. Posebna sodišča za področje samoupravnih 
interesnih skupnosti materialne proizvodnje še niso mogla biti ustanovljena, 
ker ni podlage v veljavni zakonodaji, zato bo potrebno spremeniti ustrezne 
predpise. 

Notranje arbitraže so sicer v precejšnjem številu organizacij združenega 
dela že ustanovljene, vendar večinoma le formalno in ne rešujejo sporov, za 
katere so pristojne po zakonu. Na tem področju bo potrebno še večje angaži- 
ranje tako Gospodarske zbornice Slovenije kot tudi organizacij združenega 
dela, za uveljavitev stalnih arbitraž pri vseh medobčinskih gospodarskih zbor- 
nicah. 

Poravnalni sveti so ustanovljeni v večini krajevnih skupnosti, mnogo manj 
pa v temeljnih organizacijah združenega dela. Prav v krajevni skupnosti so se 
poravnalni sveti že močno uveljavili in uživajo zaupanje občanov, kar dokazuje 
število zadev, ki so jih obravnavali, in tudi število rešenih sporov. 

Ustanovljeno je bilo tudi nekaj samoupravnih sodišč pri družbenih orga- 
nizacijah in društvih ter skupno samoupravno sodišče pri Republiški konfe- 
renci Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. 

V procesu preobrazbe pravosodja se je delovanje rednih sodišč in javnih 
tožilstev organizacijsko oblikovalo v skladu s temeljnimi načeli nove ustave, da 
se sodni postopki praviloma končajo v republiki. V tem smislu so bili sprejeti 
tudi utrezni organizacijski zakoni. 
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Približanje sodne funkcije občanom, in s tem lažje uveljavljanje sodnega 
varstva, je uresničeno na prvi stopnji z ustanovitvijo temeljnih sodišč, Ju svojo 
funkcijo opravljajo na enotah. Nova notranja organizacija, v skladu z zako- 
nom in sodnim poslovnikom ter notranje samoupravno in družbenopolitično 
organiziranje je močno angažiralo vse delavce rednih sodišč in javnih tožilstev, 
ki so v okviru nove organiziranosti pričeli z delom šele s 1. 1. 1979, zato bi 
danes težko celovito ocenili njihovo učinkovitost in ažurnost. 

2e iz informacij izhaja, da so temeljna sodišča manj učinkovita. Navedeni 
pa so tudi razlogi, ki so tako objektivne kot subjektivne narave. Kakovost 
dela temeljnih sodišč, kar velja tudi za javna tožilstva, je zadovoljiva, kljub 
relativno mlademu sodniškemu kadru oziroma kadru na javnih tožilstvih. 

Posebej je potrebno poudariti preventivno delo, še posebej preventivno 
delo javnih tožilstev. K temu mnogo pripomore pomoč Vrhovnega sodišča in 
višjih sodišč, ki so z instruktažnimi pregledi in z delovnimi sestanki sodnikov 
na posameznih pravnih področjih, posvetih in seminarjih in z drugimi oblika- 
mi organiziranega dopolnilnega strokovnega izobraževanja prispevali, da se 
kakovost na temeljnih sodiščih ni bistveno spremenila. 

Informacija še posebej poudarja kadrovsko problematiko pravosodnih or- 
ganov. Posebej pereč problem predstavlja nezasedenost sodniških mest na te- 
meljnih sodiščih, čeprav se stanje v zadnjem času izboljšuje. S tem v zvezi je 
treba opozoriti na nedodelan sistem nagrajevanja nosilcev pravosodnih funk- 
cij, zaradi česar bo potrebno čimprej sprejeti nov družbeni dogovor. Ko govo- 
rimo o kadrovskih problemih, je treba opozoriti na novi zakon, ki ureja pri- 
pravništvo in pravosodne izpite. Menimo, da bo z uveljavitvijo tega zakona 
možno pridobiti nove sposobne kadre za opravljanje odgovorne pravosodne 
funkcije. 

Na koncu moram opozoriti še na izjemno pomembno vprašanje v zvezi z 
zagotavljanjem varstva ustavnosti in zakonitosti, posebej glede varstva samo- 
upravnih pravic in svoboščin delovnih ljudi in občanov, to je vprašanje pravne 
pomoči. Tudi pravna pomoč je vključena v ustavno preobrazbo celotnega pravo- 
sodnega sistema in s sprejemom zakona o pravni pomoči v preteklem letu je 
dana podlaga za potrebno prilagoditev razvoju našega družbenega sistema. Sta- 
nje na tem področju še vedno ni zadovoljivo. Pravno pomoč v naši republiki 
nudijo kot organizirano obliko predvsem odvetniki, ki samostojno kot poklic op- 
ravljajo to dejavnost. Povsem neizkoriščene pa so še druge možnosti, ki jih 
nudi zakon o pravni pomoči, predvsem službe pravne pomoči in delovne skup- 
nosti odvetnikov. Prav na tem področju čaka tako občine kot tudi delovne or- 
ganizacije še mnogo napora, da bodo službe pravne pomoči dejansko zaživele 
kot pomemben element našega celotnega pravosodnega sistema. 

Tovarišice in tovariši delegati! Menim, da so predložena informacija ter 
poročila delovnih teles Skupščine SR Slovenije, ki so to informacijo obravna- 
vali, zadostna podlaga za razpravo, ki bo vsem nam koristila pri našem bodo- 
čem delu, pri urejanju tega pomembnega družbenega področja. 

Predložen je tudi predlog stališč in sklepov za nadaljnje uresničevanje 
družbene preobrazbe pravosodnega sistema v SR Sloveniji, kot tudi ugotovitve 
in sklepi Izvršnega sveta, za katere predlagam, da jih sprejmete. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Poleg informacije, ki je bila 
objavljena v Prilogi X. Poročevalca, ste kot gradivo za to točko dnevnega reda 
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prejeli še informacijo o izvajanju zakona o izvrševanju kazenskih sankcij in 
gradivo o ustavni preobrazbi javnih tožilstev v SR Sloveniji. 

Danes pa ste na klop prejeli še ugotovitve in stališča Predsedstva Re- 
publiške konference SZDL Slovenije in nove ugotovitve in sklepe Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije v zvezi z nadaljnjo preobrazbo pravosodnega si- 
stema. Vsa ta gradiva so obravnavali: Odbor za družbenopolitični in komunal- 
ni sistem, Komisija za pravosodje in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru 
tudi poročali. Želijo poročevalci poročila še ustno dopolniti? (Da.) Prosim, be- 
sedo ima tovarišica Vida Vidovič, poročevalka Komisije za pravosodje! 

Vida Vidovič: Tovarišice in tovariši delegati! Skupščina SR Slove- 
nije je obravnavala informacijo Izvršnega sveta o družbeni preobrazbi pravo- 
sodja in informacijo Javnega tožilstva SR Slovenije o ustavni preobrazbi jav- 
nih tožilstev z vidika svoje funkcije spremljanja sprejete politike in zakonov. 

Komisija za pravosodje je pripravila predlog stališč in sklepov na podlagi 
obeh informacij, razprav v delovnih telesih ter ob sodelovanju predstavnikov 
pravosodnih organov. V ugotovitvah je povzeta tudi ocena regionalnih posve- 
tov, ki so jo v juniju opravile organizacije Socialistične zveze. 

V dosedanjih razpravah je bilo enotno ugotovljeno, da je po sprejemu 
ustave v letu 1974, v resolucijah VII. in VIII. kongresa Zveze komunistov, v 
idejnopolitičnih izhodiščih, v ustreznih zakonih kot tudi v priporočilih, sta- 
liščih in sklepih Predsedstva SR Slovenije, Skupščine SR Slovenije in v drugih 
dokumentih začrtan celovit pravosodni sistem. Doseženi so pomembni uspehi in 
napredek pri delovanju večine pravosodnih institucij in dejavnosti. Temelji 
nove, z družbenoekonomskimi in družbenopolitičnimi odnosi skladne ureditve, 
so postavljeni in so v procesu preobrazbe dosegli takšno raven, ki omogoča in 
terja nadaljnje kvalitetne cilje preobrazbe. Ocenjeno pa je tudi bilo, da bi bili 
lahko uspehi š'e večji, če bi vsi nosilci zadolžitev bolj odgovorno izvajali svoje 
naloge. Prepočasni so — po skupnih ocenah — zlasti premiki pri nastajanju in 
razvoju zavesti. Večja skladnost v funkcioniranju in pričakovana družbena 
učinkovitost delovanja pravosodja bo dosežena, ko bo samoupravni položaj de- 
lovnih ljudi in občanov ter samoupravnih organizacij in skupnosti bolj trden, 
ko bo bolj uveljavljena morala celovitosti in nerazdvojnosti pravic, dolžnosti 
in odgovornosti samoupravljalcev in njihovih skupnosti na skupnih družbeno- 
ekonomskih osnovah, ki izhajajo iz družbene lastnine in združevanja dela z 
njo. Tudi ta dejstva so spodbujala hkratno oceno stanja v skupščini in v druž- 
benopolitičnih organizacijah, ki s stališči Predsedstva Socialistične zveze de- 
lovnega ljudstva pristopajo k poglobljeni aktivnosti za hitrejše in bolj kako- 
vostno urejanje tudi sporov, ki nastajajo iz samoupravno oblikovanih razmerij. 

Glede dela posameznih vrst in oblik samoupravnih sodišč, rednega sodstva 
in jaivnega tožilstva, so v ugotovitvah poudarjeni glavni dosežki in tudi ovire. 
Poudarki so dani obveznostim samoupravnih organov v združenem delu in v 
samoupravnih interesnih skupnostih ter organom družbenopolitičnih skupnosti, 
ki imajo ustanoviteljske pravice in odgovornosti, s tem pa tudi konkretne ob- 
veznosti za odpravljanje različnih ovir in težav na poti polnega uveljavljanja 
pravosodja, kot pomembnega dela političnega sistema socialističnega samo- 
upravljanja. 

Glede pravne pomoči velja posebej opozoriti, da bo Izvršni svet še v tem 
letu predložil posebno informacijo o izvajanju zakona o pravni pomoči. Takrat 
bo možna celovitejša ocena tega področja. 
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Drugi del predlogov, stališč in sklepov je bil prvotno pripravljen obšir- 
neje. Vendar se je pozneje ugotovilo, da so stališča Socialistične zveze in mnogi 
sklepi Izvršnega sveta ustrezno začrtani v družbenopolitičnih ter operativno- 
upravnih nalogah. Razen tega so na regionalnih posvetih izvršilni, upravni, kot 
tudi družbenopolitični dejavniki sprejeli svoje konkretne sklepe in usmeritve 
glede nadaljnje aktivnosti pri hitrejšem urejanju razmer, planiranju razvoja 
pravosodja ter vseh pogojev za njegovo uspešnejše uveljavljanje. Zato je drugi 
del oblikovan kratko in z izbranimi poudarki na najbolj kritičnih ugotovitvah 
glede zaostajanja preobrazbe. Nosilci nalog so pozvani k izvajanju sprejetih 
družbenih zadolžitev, ki izhajajo iz sprejete politike v družbenopolitičnih, kot 
tudi normativnih aktih. S primerno objavo stališč in sklepov Socialistične zve- 
ze, Skupščine in Izvršnega sveta bodo ocene ter usmeritve dosegle vse prizadete. 

Predlagam, da zbor razpravlja o predloženih gradivih in o predlogu sta- 
lišč in sklepov. Delovna telesa so oblikovala skupino delegatov, ki bo sprem- 
ljala razpravo, vnesla v stališča in sklepe morebitne dopolnitve in jih nato 
predložila zborom v sprejem. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovarišica Vidovičeva! Pred- 
log stališč in sklepov, ki jih je tovarišica Vidovičeva pravkar obrazložila, ste 
prejeli danes na klop, zato prosim, da bi bili pozorni nanje. Bih pa so obliko- 
vani na osnovi razprav, ki ste jih lahko spremljali prek poročil delovnih teles 
Skupščine in zbora. 

Predloga stališč in sklepov naj bi po razpravi danes sprejel tudi naš zbor, 
zato predlagani, da bi po 47. členu poslovnika imenovali dva delegata v med- 
zborovsko skupino, ki bi proučila razpravo in po njej zborom predlagala more- 
bitne spremembe oziroma dopolnitve predloženega akta. V medzborovsko 
skupino bi kar sama predlagala tovariša Toneta Ziberta, člana Odbora za druž- 
benopolitični in komunalni sistem in delegata iz občine Trebnje ter tovarišico 
Anko Tominšek, delegatko Skupščine mesta Ljubljane. 

Ima kdo kakšen spreminjevalni predlog? (Ne.) Potem prosim, da glasuje- 
te. Kdor je za, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je bil predlog soglasno sprejet. 
Na podlagi vseh gradiv pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Franček 

Kavčič, predstavnik Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije! 

Franček Kavčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Pri preobrazbi pravosodnega sistema se bomo v sindikatih posebno 
aktivno vključili v obravnavanje in dograjevanje tistega njegovega dela, ki 
se nanaša na delovanje samoupravnih sodišč in nuđenje pravne pomoči de- 
lavcem. Glede tega smo že pripravili osnutek usmeritev kot podlago za raz- 
pravo v organih Zveze sindikatov Slovenije, v okviru katerih bomo oprede- 
lili aktivnosti in naloge organizacij in organov Zveze sindikatov Slovenije. 

1. Kot pomembno nalogo na tem področju si bomo zadali ustreznejšo in 
učinkovitejšo organizacijo služb pravne pomoči pri sindikatih, zlasti služb prav- 
ne pomoči na ravni občin, ki naj bi bile v večji meri tudi opora osnovnim 
organizacijam Zveze sindikatov pri nuđenju pravne pomoči delavcem. Kon- 
kretnejši razgovori o ustreznejši organizaciji so se že začeli z delavci teh 
služb in bo predvidoma kmalu izdelan ustrezen sklep o organizaciji, oblikah 
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in načinu delovanja služb pravne pomoči pri sindikatih. Na podlagi tega bodo 
z zakonom o pravni pomoči dopolnjeni in usklajeni tudi pravilniki o službah 
pravne pomoči pri občinskih svetih Zveze sindikatov. 

2. Zahtevali bomo večje vključevanje osnovnih organizacij Zveze sindi- 
katov in organov samoupravne delavske kontrole v preventivne aktivnosti za 
preprečevanje sporov v organizacijah združenega dela. Pri tem naj zlasti os- 
novne organizacije v organizacijah združenega dela spodbujajo ustanavljanje 
poravnalnih svetov v krajevnih skupnostih in organizacijah združenega dela, 
tako da bi se lahko še dosledneje držali načela, da sprožitev spora pred zuna- 
njimi organi, zlasti sodišči združenega dela, ni mogoča brez predhodnega ob- 
ravnavanja spornega problema v organizaciji Zveze sindikatov. Ravno pri 
takšni funkciji osnovne organizacije v Zvezi sindikatov naj bi nova organizi- 
ranost in okrepljena vloga služb pravne pomoči v občinah nudila ustreznejšo 
oporo in pomoč pri delovanju osnovnih organizacij v Zvezi sindikatov. 

3. V zvezi z delovanjem samoupravnih sodišč bo potrebno razrešiti vpra- 
šanje postopkov pred temi sodišči in s tem olajšati vodenje posameznih po- 
stopkov z namenom izločanja nepotrebnega formalizma, ki obremenjuje delo 
sodnikov in drugih udeležencev v postopku v organizacijah združenega dela. 
Pri tem podpiramo težnjo po čim večji poenostavitvi postopkov pred samo- 
upravnimi sodišči. 

4. Poseben poudarek bomo dajali dosledni uveljavitvi vloge sindikata v 
organizacijah združenega dela, določene z ustavo in zakonom o združenem 
delu, pri oblikovanju in krepitvi samoupravnih sodišč ter varstvu pravic in 
interesov delavcev, kot sestavini izgrajevanja samoupravnih družbenoekonom- 
skih odnosov. Zato bomo poudarjeno zahtevali večjo organiziranost osnovnih 
in drugih organizacij sindikata pri zastopanju pravic delavcev pred sodišči 
združenega dela, zlasti pa pri odpravljanju in razreševanju vzrokov sporov. 
Pri tem bomo razvijali in zahtevali takšno prakso, da bodo te organizacije in 
tudi delavski sveti v organizacijah združenega dela redno obravnavali odloč- 
be sodišč združenega dela, ki se nanašajo na njihovo organizacijo in da bodo 
z njimi seznanjeni delavci na zborih ter na tej podlagi zaostrili vprašanje 
odgovornosti posameznih poslovodnih in drugih organov za škodo, ki bi na- 
stala iz sporov, ki so jih povzročili s svojimi postopki in odločitvami. 

5. Poudarek bomo dajali tudi okrepljenemu delovanju občinskih komisij 
za spremljanje samoupravnih splošnih aktov v organizacijah združenega dela, 
saj ugotavljamo, da bi pravočasna opozorila na nekatere izrazito nesprejem- 
ljive in nezakonite rešitve v samoupravnih splošnih aktih lahko preprečile 
mnoge spore, ki izvirajo iz kršitev samoupravnih pravic delavcev in ki imajo 
izvor v neprimernih določilih samoupravnih splošnih aktov. 

6. V povezavi s tem, kar smo rekli, vztrajamo tudi pri obveznem prido- 
bivanju mnenja osnovnih organizacij Zveze sindikatov v primerih raznih po- 
stopkov varstva pravic delavcev. Zahtevki služb pravnih pomoči se morajo 
vedno pošiljati v vednost tudi osnovnim organizacijam Zveze sindikatov. Ra- 
zen teh nalog, za katere smo se opredelili v okviru Zveze sindikatov Slovenije, 
je tudi naš Izvršni odbor Republiškega odbora sindikata delavcev v delovnih 
skupnostih družbenih in državnih organov SR Slovenije, ki vključuje člane 
republiškega odbora s področja pravosodja, obravnaval predložene informa- 
cije. 
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Člani Republiškega odbora sindikata so soglašali z ugotovitvami infor- 
macije, ki povzema sedanje stanje na področju pravosodja in je podlaga za 
nadaljnje naloge pri uresničevanju preobrazbe pravosodja. Republiški odbor 
sindikata je ob tem ugotovil, da so delavci v delovnih skupnostih pravosodnih 
organov vložili sicer velike napore pri uresničevanju reforme, vendar je po- 
trebno v prihodnje posvetiti še več pozornosti predvsem tistim vprašanjem, 
ki se nanašajo na samoupravno organiziranost delovnih skupnosti pravosod- 
nih organov, zaostritev odgovornosti nosilcev pravosodnih funkcij in ostalih 
delavcev za učinkovitejše in ažurnejše delo, boljše preventivno delovanje pra- 
vosodnih organov, večjo pomoč samoupravnim sodiščem, posebno poravnalnim 
svetom, družbenopolitičnemu in strokovnemu izobraževanju delavcev v pra- 
vosodju ter izboljševanju sistema nagrajevanja po delu in rezultatih dela. 

Te naloge morajo postati osnova programa dela osnovnih organizacij Zve- 
ze sindikatov na področju pravosodja. Tudi občinski odbori sindikatov morajo 
vključiti naloge s področja ustavne preobrazbe pravosodnega sistema v svoje 
programe in skupaj z osnovnimi organizacijami usmerjati aktivnost delovanja 
k hitrejšemu uresničevanju preobrazbe. 

Prav tako mora Republiški odbor sindikata spremljati izvajanje teh na- 
log in vztrajati pri njihovem doslednejšem uresničevanju. Zato mora sodelo- 
vati s pristojnim republiškim sekretariatom ter pristojnimi organi za dogra- 
jevanje sistema nagrajevanja delavcev v pravosodnih organih. Ne nazadnje 
pa je naloga vseh organizacij sindikata v pravosodnih organih, da sodelujejo 
pri uresničevanju zakona o izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v 
državni upravi in pravosodju. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovarišica Anka Tominšek, 
delegatka Skupščine mesta Ljubljane, ima besedo! 

Anka Tominšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Dovolite mi, da v imenu Skupščine mesta Ljubljane navedem nekaj 
ugotovitev in stališč, do katerih smo prišli v Ljubljani, ko smo pričeli s pre- 
obrazbo pravosodja. 

Moram poudariti, da smo imeli o tej problematiki več razprav. Pred letom 
dni jo je organizirala mestna konferenca ZK Slovenije. Ko pa smo dobili pred- 
loženo gradivo, smo imeli v Ljubljani široko posvetovanje, na katero smo 
povabili ne le predstavnike pravosodnih organov, ampak 4udi predstavnike 
združenega dela, interesnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij. 

Moram ugotoviti, da je bila na tem posvetu dokaj zadovoljiva udeležba 
s strani predstavnikov pravosodnih organov, žal pa manj zadovoljiva s stra- 
ni združenega dela, še manj pa s strani samoupravnih interesnih Skupnosti. 
Na tem posvetu smo ocenili, da je gradivo, ki ga danes obravnavamo, solidna 
podlaga za oceno, do kod smo v tem procesu prišli in kam naj usmerimo naše 
napore, da bi cilje, ki smo si jih zastavili v preobrazbo, v praksi tudi čim 
uspešneje uresničili. 

Ce mi dovolite, bi navedla nekaj ugotovitev in stališč s tega posveta. Oce- 
nili smo, da je treba pri podajanju ocene preobrazbe upoštevati, da gre za dol- 
goročen proces, kot je to poudarjeno tudi v samem gradivu in v stališčih, ki 
smo jih prejeli. Zato je iluzorno pričakovati, da bi v relativno kratkem ob- 
dobju, ko ocenjujemo dosežke, lahko dosegli večji premik, kot smo ga na neka- 
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terih področjih. To še predvsem velja za področje rednega sodstva. Bili pa smo 
soglasni v oceni, da je bilo najmanj narejenega ravno na tistem področju, 
kjer smo si zastavili cilj, da bi preobrazba potekala čim bolj v skladu s spre- 
jetimi stališči republiške Skupščine, Predsedstva republike in družbenopolitič- 
nih organizacij. Ocenili smo, da je ravno' na področju organiziranja samo- 
upravnega sodstva najmanj narejenega in to prav v združenem delu ter na 
področju delovanja samoupravnih interesnih skupnosti, tako družbenih dejav- 
nosti kot na področju materialne proizvodnje posebnega družbenega pomena. 

Tu nismo mogli mimo ugotovitve, da je republiška Skupščina že pred 
dvema letoma sprejela zelo jasno usmeritev, da je potrebna sprememba repu- 
bliške zakonodaje prav za oblikovanje samoupravnega sodstva na področju 
samoupravnih interesnih skupnosti in da danes, ko je minilo tako rekoč dve 
leti od sprejema teh stališč, še vedno ugotavljamo, da jih nismo niti oblikovali, 
kaj šele, da bi tovrstna sodišiča združenega dela pričela z delom. Prav tako smo 
lahko ugotovili tudi za območje Ljubljane, da nam posebna sodišča združenega 
dela, posebej na področju družbenih dejavnosti, ne delujejo. Razen sodišča 
združenega dela pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter za območje lju- 
bljanske regije zdravstvenega varstva, ostala sodišča, ki so sicer v Sloveniji na 
teh področjih samoupravnih interesnih skupnosti ustanovljena, v bistvu ne de- 
lujejo. Vprašali smo se, ali sporov ni ali pa so vzroki nekje drugje. Ce je naše 
stališče in usmeritev, da je treba čimprej pristopiti k oblikovanju tovrstnih 
sodišč in tako priti do celovite podobe samoupravnega sodstva, potem menimo, 
da bi morali nekoliko globlje analizirati, zakaj že ustanovljena posebna sodišča 
združenega dela svoje vloge uspešno ne uresničujejo. Razlog, da niso bili v redu 
sprejeti ustanovitveni akti, menim, da ni zadovoljiv odgovor na to vprašanje. 

Kar zadeva posebna sodišča združenega dela, smo na tem posvetu izrazili 
predlog, da naj bi Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun v 
sodelovanju z vsemi samoupravnimi interesnimi skupnostmi in drugimi druž- 
benimi dejavniki dal predlog za najustreznejšo in naj optimalnejšo mrežo to- 
vrstnega sodstva v republiki. Menili smo, da ni več mogoče prepuščati razvoja 
tega sodstva le stihiji. To poudarjam zato, ker izkušnje na področju delovanja 
nekaterih posebnih sodišč združenega dela kažejo, da je treba upoštevati ne 
le naše kadrovske in prostorske možnosti, ampak tudi naše omejene materialne 
možnosti, s katerimi se že danes srečujemo pri zagotavljanju sredstev za delo 
obstoječih pravosodnih organov; da ne bomo osiromašili nivoja in kvalitete 
dela teh pravosodnih organov. 

In ne nazadnje je treba upoštevati, da obstajajo spori tudi med posamez- 
nimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi oziroma, da občani uresničujejo 
svoje pravice ne le v tisti samoupravni interesni skupnosti, na območju katere 
so člani, ampak tudi na območju druge samoupravne interesne skupnosti. In 
če teh vprašanj ne bomo zadovoljivo rešili, potem se nam bo ponovno dogaja- 
lo, da občan ne bo vedel pri katerem samoupravnem ali rednem sodišču lah- 
ko uveljavlja sodno varstvo. Naša praksa nas na to že opozarja. 

Končno bi rada podprla tudi stališče, ki je izraženo v predloženem doku- 
mentu glede racionalnosti postopkov, da kritično proučimo tiste določbe zako- 
nodaje o sodiščih združenega dela in druge, ki po nepotrebnem še vedno pov- 
zročajo, da smo manj učinkoviti in manj racionalni, kot bi sicer lahko bili. 

Glede področja, na katerem delujem kot sodnik sodišča združenega dela, 
bi opozorila, da bo letos minilo že tri leta, odkar razpravljamo o tem, kako bi 
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dosegli večjo učinkovitost tudi glede dolgosti postopka, pri čemer še do danes 
nismo rešili vprašanja treh ali štirih stopenj. To poudarjam zato, ker smo v 
Jugoslaviji bili prva republika, ki je ustanovila posebno sodišče združenega 
dela, ki je tako rekoč zaorala ledino na tem področju. Glede na obstoječo 
ureditev v nekaterih drugih republikah pa smo mnenja, da naša celotna ure- 
ditev ni najbolj primerna z vidika učinkovitosti delovanja tega sodstva, kajti 
namesto prejšnjih dveh stopenj smo dosegli tako rekoč štiri stopnje, dve v ok- 
viru samoupravnega postopka, dve pa v okviru sodnega postopka. Zastavlja se 
vprašanje, ali je bil to namen in cilj preobrazbe pravosodja. 

Kar zadeva Ljubljano, bi rada opozorila še na naslednje. Pri oceni uresni- 
čevanja reforme v Ljubljani je treba upoštevati njeno specifiko. Ta specifika 
se nedvomno kaže v tem, da je Ljubljana v pogledu kadrov strukture pravo- 
sodnih organov ter obsega in zahtevnosti problematike izstopala že ob začetku 
preobrazbe pravosodja in je zato razumljivo, da kljub številnim naporom 
samih pravosodnih organov kot tudi zunanjih dejavnikov žal za enoto v Lju- 
bljani še nismo dosegli v pogledu kadrov in prostorov tistega nivoja, kot je 
bil pred prehodom na novo organizacijo rednega sodstva. Zato smo poudarili, 
da morajo družbenopolitične skupnosti svoje obveznosti in dolžnosti glede teh 
dveh enot dosledno izpolnjevati. Na drugi strani pa smo opozorili tudi same 
pravosodne organe, zlasti subjektivne sile in pravosodne funkcionarje, da v 
svojih vrstah storijo vse, da slabosti, ki so še prisotne v delu, odpravijo in 
tako tudi s svojim lastnim angažiranjem prispevajo k temu, da bi bilo njihovo 
delo bolj učinkovito in kvalitetno. 

Za temeljno sodišče v Ljubljani moram povedati žal nevzpodbudne po- 
datke, ki kažejo na to, da sodišče — v manjši meri velja to tudi za javno to- 
žilstvo — svojo preventivno funkcijo ne izpolnjuje, kajti po stanju tega me- 
seca, je na Temeljnem sodišču v Ljubljani prek 30 000 nerešenih zadev, kar 
razumljivo kaže na to, da se po več mesecev ali celo leta nekatere zadeve ne 
rešujejo oziroma ne bodo mogle rešiti. Zato smo bili pred dilemo, kaj storiti, 
da bi uresničili enega temeljnih ciljev naše reforme, da bi zagotovili na eni 
strani ustavnost in zakonitost, na drugi pa hitro in uspešno varstvo samo- 
upravnih pravic oziroma sploh varstvo pravic občana in delavca pred sodiščem. 
Glede na to, da je kadrovski sestav pri obeh pravosodnih organih — zlasti ve- 
lja to za temeljno sodišče — takšen, da prevladuje v strukturi zaposlenih mlaj- 
ši in predvsem ženski kader, je zato razumljiv velik izpad na račun nege ot- 
roka. Menimo, da je treba to upoštevati pri bodoči sistemizaciji, za katero je 
zadolžen Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun. 

Nadalje smo menili, da je potrebno upoštevati ne le funkcionarje v pravo- 
sodju, ampak tudi ostale pravosodne delavce, brez katerih si razumljivo ni 
mogoče zamisliti uspešnega in kvalitetnega dela v pravosodju. To pomeni, da 
smo bili pred tem, da predlagamo družbenopolitičnim skupnostim, da to upo- 
števajo pri zagotavljanju sredstev za leto 1981, da bi lahko kader, ki je pri- 
pravljen delati, za delo prek družbeno ovrednotenih in verificiranih norm, po- 
sebej zagotovili sredstva, da bi lahko te zaostanke v tem trenutku zmanjšali 
na neko sprejemljivo mero. 

Ne nazadnje moram posredovati še nekatera stališča Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine mesta Ljubljane, ki je to vprašanje obravnaval na svoji seji 
25. septembra 1980. Sprejel je, kot sem že poudarila, ugotovitve in stališča, v 
katerih je posebej izpostavil, da je treba vse naše napore usmeriti zlasti v na- 
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daljnje izgrajevanje samoupravnega sodstva in še posebej v dograditev pravne 
pomoči delovnim ljudem in občanom. 

Tudi mi smo za ljubljansko območje ugotovili, da se nam žal, razen nam 
znanega klasičnega odvetništva, vse premalo razvijajo druge oblike pravne 
pomoči, kljub temu, da smo pred kratkim z zakonodajo uredili tako rekoč 
vse oblike pravne pomoči. Vse premalo se nam ta pomoč razvija tudi v okviru 
združenega dela, krajevnih skupnosti in tudi v okviru samoupravnih interes- 
nih skupnosti. Se vse preveč se pravna pomoč usmerja v nuđenju pravne 
pomoči pred pravosodnimi organi, namesto da bi delovala tudi v tistih okoljih, 
kjer spori v bistvu nastajajo oziroma, da bi prispevala k temu, da do sporov 
ne bi prihajalo. 

Na koncu lahko ugotovim, kolikor mi je uspelo stališča, ki smo jih danes 
dobili na klop, prebrati, da so to stališča, ki jih podpiramo glede na ugotovitve, 
mnenja in predloge, izražene v naši razpravi. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovarišica Tominškova! Želi 
še kdo besedo? Pismenih prijav ni več. (Ne.) 

Potem zaključujem razpravo in prekinjam to točko dnevnega reda, da bi 
se medzborovska skupina lahko sestala in ugotovila, kakšna je bila razprava v 
ostalih dveh zborih. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o upravah za družbene prihodke z informacijo o predlogu za ponovno uskla- 
jevanje predloga medrepubliškega dogovora o temeljnih vprašanjih položaja, 
organizacije in delovanja upravnih organov za družbene prihodke. 

Osnutek zakona in informacijo je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni 
svet, njegov predstavnik pa je tovariš Slavko Polanič, namestnik republiške- 
ga sekretarja za finance. Tovariš Polanič, želite besedo? (Da.) Prosim. 

Slavko Polanič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Pri pripravi osnutka zakona o upravah za družbene prihodke je pred- 
lagatelj izhajal iz dveh temeljnih izhodišč, ki sta bili poudarjeni v razpravi o 
predlogu za izdajo zakona o upravah za družbene prihodke, in sicer: 

1. da se s tem zakonom opredeli delovno področje in organizacija služb 
za zbiranje družbenih prihodkov, tako da bodo ustvarjeni pogoji za učinkovi- 
tejše delovanje služb za ugotavljanje, odmero in pobiranje družbenih prihod- 
kov, za modernizacijo in mehanizacijo dela ter za učinkovitejšo zaposlitev ka- 
drov, ki že sedaj delajo na teh področjih in 

2. da se s tem zakonom uredijo le tista vprašanja, ki niso rešena že z dru- 
gimi zakoni, v tem primeru zakonom o sistemu državne uprave in o Izvršnem 
svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih. 

Glede na ta izhodišča osnutek zakona o upravah za družbene prihodke 
obravnava predvsem vprašanje delovnega področja in organizacije uprav za 
družbene prihodke. Vprašanja delovanja, pooblastil in financiranja upravnih 
organov pa so rešena že v zakonu o sistemu državne uprave, medtem ko po- 
goji in način ustanovitve družbenega sveta za upravno področje uprav za 
družbene prihodke določa zvezni zakon o temeljih družbenih svetov in o zvez- 
nih družbenih svetih. 
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Po osnutku zakona naj bi uprave za družbene prihodke opravljale uprav- 
ne in druge strokovne naloge na področju ugotavljanja, odmere in pobiranja 
naslednjih družbenih prihodkov od občanov: 

1. Davkov občanov, pri čemer bi morale dati večji poudarek tekočemu 
spremljanju poslovanja in dohodkov občanov, od katerih se plačujejo davki. 

2. Prispevkov za samoupravne interesne skupnosti na področju družbenih 
dejavnosti. 

V 3. členu predloženega zakona je v varianti dana rešitev, da bi uprave 
za družbene prihodke pobirale prispevke za samoupravne interesne skupnosti 
na osnovi sporazuma med ustrezno skupnostjo in upravo za družbene prihod- 
ke, medtem ko je v osnovnem besedilu predlagano, da uprave za družbene pri- 
hodke opravljajo to nalogo že po samem zakonu. Izhodišče za predlagano za- 
konsko določbo je v predpostavki, da se to vprašanje enotno uredi v Sloveniji, 
ker bo le v enotni službi ugotavljanja, odmere in pobiranja družbenih pri- 
hodkov možno zagotoviti največjo stopnjo učinkovitosti in ustrezno organiza- 
cijo službe. S tem pa naj bi tudi zagotovili, da bo občan zavezanec na enem me- 
stu urejal vse družbene obveznosti. 

3. Tretja naloga uprav za družbene prihodke pa naj bi bila naloga sprem- 
ljanja, pridobivajna in trošenja prihodkov občanov oziroma kot to pogosto 
imenujemo, ugotavljanje izvora premoženja. To nalogo naj bi te službe oprav- 
ljale šele po postopku in v obsegu, kot naj bi ga določil posebni zakon o sprem- 
ljanju pridobivanja in trošenja prihodkov občanov. Do uveljavljanja tega 
zakona pa naj bi se izvajal postopek ugotavljanja izvora premoženja v skladu 
z veljavno zakonodajo. 

Da bi bili zagotovljeni pogoji za učinkovito, neodvisno in samostojno delo 
uprav za družbene prihodke v mejah določb zakona in drugih predpisov, je 
v osnutku zakona predvideno, da se za opravljanje določenih nalog iz pristoj- 
nosti občine ustanovi uprava za družbene prihodke v občini, za opravljanje 
nalog iz republiške pristojnosti pa republiška uprava za družbene prihodke 
kot samostojni občinski oziroma republiški upravni organ. V primeru, da 
glede na obseg in naravo upravnih nalog ali zaradi drugih razlogov ni pogo- 
jev za učinkovito in smotrno opravljanje teh nalog v posamezni občini ali pa 
bi bilo delo bolj učinkovito in smotrno organizirati v skupnem upravnem or- 
ganu, lahko dve ali več občin sporazumno ustanovijo skupno upravo za druž- 
bene prihodke. 

Za opravljanje inšpekcijskega nadzora nad izpolnjevanjem davčnih ob- 
veznosti in obveznosti plačevanja prispevkov za samoupravne interesne skup- 
nosti v primerih, ko je pobiranje prispevkov poverjeno tej službi, se v upravah 
za družbene prihodke organizira inšpekcija družbenih prihodkov. Organizira- 
nje inšpekcij v upravah družbenih prihodkov je pogojeno z načinom in pove- 
zanostjo dela inšpekcije in uprave za družbene prihodke ter s pristojnostmi 
inšpekcije. Zato ločeno organiziranje inšpekcije za družbene prihodke ne bi 
bilo smotrno. 

Kot je že navedeno v obrazložitvi zakona, bo potrebno v prehodnih določ- 
bah urediti tudi vprašanje pooblastil za funkcionarja, ki bo vodil republiško 
upravo za družbene prihodke, za izdajo podzakonskih predpisov. Po določbah 
zakona o davkih občanov je bil doslej, ko je bila republiška uprava za druž- 
bene prihodke v sestavi Republiškega sekretariata za finance, pooblaščen za 
izdajo teh predpisov republiški sekretar za finance. 
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Prav tako bo dodana določba, s katero naj bi se črtale določbe zakona o 
organizaciji republiških upravnih organov, v katerih je določeno, da je repu- 
bliška uprava za družbene prihodke v sestavu Republiškega sekretariata za 
finance. 

Glede na izhodišče, da želimo, da bodo s tem zakonom določeni temeljni 
pogoji za učinkovitejše in racionalnejše delo ugotavljanja in zbiranja druž- 
benih prihodkov, se vprašujemo, ali bo ta cilj tudi uresničen? Menimo, da bodo 
s tem zakonom dani temeljni pogoji za ustreznejšo organizacijo tega dela. 
Predvsem pa moramo poudarjati, da učinkovitejše in kvalitetnejše delo lahko 
zagotovijo le usposobljeni in strokovni delavci, katerih pa v sedanjih davčnih 
upravah primanjkuje. Stopnja fluktuacije je še posebej velika pri delavcih z 
višjo oziroma visoko strokovno izobrazbo in pri delavcih na odgovornih delov- 
nih mestih. 

Za zagotovitev učinkovitejšega dela pa bo potrebno dosledno uveljaviti 
način nagrajevanja delavcev uprav za družbene prihodke v skladu z rezultati 
dela, pogoji dela in odgovornostjo, zboljšati kadrovski sestav službe in zagoto- 
viti ustreznejše pogoje dela. To pa zahteva po eni strani določitev in dosledno 
izvajanje ustrezne kadrovske politike, po drugi strani pa zagotovitev, da bo 
imela kadrovska politika dolgoročnejši učinek ter uveljavitev sistema nagraje- 
vanja, ki bo upošteval obseg, pogoje in zahtevnosti dela, to je dosledno uve- 
ljavitev sistema nagrajevanja, kot je določeno v zakonu o sistemu državne 
uprave. Kadrovska zasedba v davčnih upravah pa ni le odraz materialnih 
pogojev v teh službah, temveč tudi odraz ustreznega družbenega vrednotenja 
teh opravil. Kadrovska sestava davčnih služb bo izboljšana le, če bodo dobili 
delavci, ki opravljajo te razmeroma odgovorne naloge, tudi ustrezen družbeni 
ugled in veljavo. 

V imenu Izvršnega sveta predlagam, da delegati razpravljajo o tem osnut- 
ku in dajo konkretne pripombe, ki jih bo potem Izvršni svet vključil v predlog 
zakona. 

Organizacija uprav za družbene prihodke je vezana tudi na izvajanje 
medrepubliškega dogovora o temeljnih vprašanjih položaja, organizacije in 
delovanja upravnih organov za družbene prihodke. Osnutek medrepubliškega 
dogovora je ta zbor že obravnaval in dal tudi pripombo k 2. odstavku 8. člena 
tega dogovora. Izvršni svet je pripravil tudi informacijo, v kateri je navedel, 
da usklajevanje na medrepubliški ravni še vedno teče in je zahteval od Zvez- 
nega izvršnega sveta, da ponovno sproži postopek za usklajevanje v Medrepu- 
bliškem komiteju za finance. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Osnutek zakona je bil objav- 
ljen v Prilogi X. Poročevalca, informacijo pa ste prejeli z gradivom za sejo 
zbora. 

Osnutek zakona in informacijo so obravnavali Odbor za družbenopolitični 
in komunalni sistem, Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki so 
zboru predložili poročila. Želijo poročevalci besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Anton Leban, delegat iz občine 
Slovenske Konjice! 

Anton Leban: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov iz občine Slovenske Konjice za delegiranje v Zbor 
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občin Skupščine SR Slovenije je na seji dne 26. 9. 1980 obravnavala osnutek 
zakona o upravah za družbene prihodke ter sprejela naslednje pripombe in 
stališča: 

K 3. členu osnutka naj se sprejme varianta. Uprave za družbene prihod- 
ke so kadrovsko slabo zasedene. S tako zasedbo niso sposobne prevzeti nalog, 
ki se nanašajo na odmero, evidenco, in pobiranje prispevkov občanov za sa- 
moupravne interesne skupnosti na področju družbenih dejavnosti. Po varian- 
ti pa bodo uprave za družbene prihodke nove naloge prevzemale kasneje in 
postopoma, to je tako, kot bi jim dovoljevala kadrovska zasedba. 

6. člen osnutka zakona, v primerjavi z 2. in 3. členom, preveč poudarja 
pristojnosti republiške uprave za družbene prihodke oziroma premalo pou- 
darja pristojnosti občinskih uprav za družbene prihodke. Tako se nam neho- 
te vsiljuje vtis, da se zakon sprejema predvsem zaradi republiške uprave za 
družbene prihodke. 

10. člen osnutka zakona pravilno določa, da delavec uprave za družbene 
prihodke ne sme opravljati za občane-davčne zavezance knjigovodskih, raču- 
novodskih in drugih finančnih del. Ta prepoved naj bi se razširila tudi na 
občane sosednjih občin kakor tudi na družinske člane delavcev uprave za druž- 
bene prihodke. Delavec uprave za družbene prihodke kot tudi njegovi dru- 
žinski člani naj ne bi smeli opravljati navedenih del tako za občane-davčne 
zavezance v domači občini, kakor tudi za občane sosednjih in drugih občin. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Franc Skok, delegat iz 
občine Tolmin, ima besedo! 

Franc Skok: Tovarišice in tovariši delegati! Samo dve misli bi rad 
povedal k osnutku tega zakona. 

Iz poročil odborov Zbora občin in Zakonodajno-pravne komisije se da 
razbrati, da si delegati v odborih in komisiji niso bili povsem enotni glede 
vsebine 3. člena osnutka zakona. Naši skupini delegatov za delegiranje v Zbor 
občin in Zbor združenega dela v Tolminu sta bili mnenja, da je potrebno črtati 
varianto k temu členu. Zavzemali sta se za to, da naj bi uprave za družbene 
prihodke opravljale tudi naloge, ki se nanašajo na odmero in pobiranje prispev- 
kov občanov za samoupravne interesne skupnosti. Ta predlog utemeljujemo 
s tem, da bi bilo to najbolj racionalno. Uprava za družbene prihodke bi to na- 
logo gotovo opravljala najbolj učinkovito, še posebej pa bi bilo pomembno to, 
da bi občan-zavezanec tako na enem mestu urejal vse svoje družbene obvez- 
nosti. 

V tem primeru pa bi bilo seveda potrebno tudi omogočiti upravam za 
družbene prihodke, da se kadrovsko, tehnično in drugače usposobijo, da bi 
lahko dosledno in učinkovito opravljale te naloge. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Ivan Spruk, delegat iz občine 
Kamnik, ima besedo! 

Ivan Spruk: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov za 
delegiranje v Zbor združenega dela in Zbor občin sta na skupni seji dne 
26. 9. 1980 obravnavali osnutek zakona o upravah za družbene prihodke in 
sprejeli naslednje pripombe in stališča, ki so bili oblikovani na posvetu članov 
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izvršnih svetov, odgovornih za davčno politiko na območju ljubljanske regije 
in Cerknice. 

1. V tretjem členu osnutka je povsem sprejemljivo osnovno določilo, va- 
rianta naj bi se torej črtala. Taka rešitev je povsem upravičena. Vse naloge od- 
rejanja in pobiranja obveznosti, ki so jih občani dolžni plačevati za financi- 
ranje družbenih potreb, naj se konkretizirajo na enem mestu v občini, kjer 
občan živi in izvršuje določene dejavnosti oziroma ker ureja tudi vsa druga 
vprašanja. 

Občinske uprave za družbene prihodke bodo občanom lahko odmerjale vse 
družbene obveznosti, ki so jih dolžni plačevati, saj le-te razpolagajo z vsemi 
ustreznimi odmernimi podatki, ali se pri njih v davčnem postopku oblikujejo. 
Ti služijo tudi za odmero prispevkov za samoupravne interesne skupnosti druž- 
benih dejavnosti. Vse družbene obveznosti občanov bo mogoče evidentirati na 
istem mestu, to se pravi v občini, ter jih hkrati in skupno tudi pobirati, to pa 
omogoča učinkovitejši ter hkraten pristop za vse obveznosti. Pri tem pa je še 
posebno pomembno poudariti, da je mogoče tako odmerjanje in pobiranje orga- 
nizirati gospodarneje, hitreje in enostavneje. 

2. Zakon o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SE Slo- 
venije ter o republiških upravnih organih v 40. členu določa, da upravne orga- 
nizacije vodi direktor, v drugem odstavku istega člena navedenega zakona pa 
je določeno, da je mogoče uvesti tudi drug ustrezen naziv. To omogoča, da bodo 
občinske uprave za družbene prihodke vodih funkcionarji z različnimi nazivi. 
Uprave za družbene prihodke v SR Sloveniji bodo imele s predpisi urejene 
po značaju popolnoma enake naloge in opravila, zato bi bilo primerno za funk- 
cioniranje občinskih uprav za družbene prihodke uvesti enoten naziv. O tem je 
potrebno razmisliti in v 5. členu osnutka zakona vnesti ustrezno določbo. Morda 
bi bil najprimernejši naziv načelnik. 

Zakon o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slo- 
venije ter o republiških upravnih organih v 40. členu postavlja upravo za druž- 
bene prihodke v nižji rang glede organiziranosti in imenovanja funkcionarjev 
proti drugim upravnim organom v občini glede na 39. člen istega zakona. S 
tem pa gotovo ni doseženo ustrezno vrednotenje značaja uprav družbenih pri- 
hodkov. Zato bi bilo primerno, da se način imenovanja funkcionarjev opredeli 
v zakonu o upravah za družbene prihodke. Če pa glede na značaj zakona tega 
ni mogoče urediti, pa je potrebno dopolniti omenjeni 40. člen zakona o sistemu 
državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških 
upravnih organih. 

3. Financiranje uprav za družbene prihodke in materialni položaj de- 
lavcev zakon sploh ne omenja. V obrazložitvi se predlagatelj sicer sklicuje na 
nekatere določbe zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skup- 
ščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih, vendar pa so po vsebini 
te določbe takšne, da dopuščajo dokaj različne rešitve in zato je tudi različen 
materialni položaj delavcev uprav za družbene prihodke v občinah. To pa goto- 
vo ni dobro. Predstavniki v občini in v regiji so bili mnenja, da je v zakon o 
upravah za družbene prihodke potrebno vgraditi načelne usmeritve o financi- 
ranju oziroma materialnem položaju uprav za družbene prihodke in njenih 
delavcev, ki bodo zagotavljale enotno urejanje teh vprašanj v občinah. 

Značaj in družbeni pomen uprav za družbene prihodke gotovo narekujeta 
enoten, dolgoročen in celovit pristop republike in občin za organizacijsko, kad- 
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rovsko in materialno reševanje služb družbenih prihodkov. Ustrezno rešena 
organizacijsko-kadrovska vprašanja in materialni položaj uprav za družbene 
prihodke v republiki Sloveniji in v vsaki občini posebej zagotavljata učinko- 
vito in enotno izvajanje nalog davčne politike. 

4. V prehodnih določbah zakona o upravah za družbene prihodke bi bilo 
potrebno natančneje opredeliti prenos nalog, ki so opredeljene v 3. členu osnut- 
ka zakona, od samoupravnih interesnih skupnosti na občinske interesne skup- 
nosti in občinske uprave za družbene prihodke. Začetek izvajanja nalog prek 
uprav za družbene prihodke bi bilo treba določiti z začetkom poslovnega leta, 
to pa je s 1. januarjem. Službe samoupravnih interesnih skupnosti pa bi z 
istim datumom delovale le na ključnih nalogah, pri izdelavi zaključnega ra- 
čuna in podobno. Na osnovi teh dokumentov bi bilo salde dolgov in predplačil 
mogoče pravočasno prenesti v knjigovodske evidence občinskih uprav za druž- 
bene prihodke. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Minči 
Volk, delegatka iz občine Grosuplje! 

Minči Volk: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegacija za delegiranje v Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz občine Gro- 
suplje je na svoji seji obravnavala osnutek predloženega zakona in sprejela 
naslednja stališča in priporočila: 

1. V 3. členu naj se varianta črta, doda pa naj se določba, da se glede pri- 
tožbe, obnove postopka, odprave ali spremembe odločbe o nadzorstveni pra- 
vici, obfačunavanja, pobiranja, vračanja in prisilne izterjave obveznosti, ki se 
obračunavajo na podlagi sporazumov, uporabljajo določbe zakona o davkih 
občanov. 

2. V 5. členu naj se namesto izraza »funkcionarji« določi enoten naziv 
»načelnik«. 

3. Zakon naj ureja tudi financiranje službe, materialni položaj in nagraje- 
vanje delavcev. Sicer službe ne bodo enotno obravnavane in bodo v občinah 
imele različen položaj. 

4. V prehodnih določbah naj bo natančneje opredeljen datum prenosa 
obveznosti. To je pomembno zaradi prevzema pokojninskega in invalidskega za- 
varovanja obrtnikov in kmetov. Dosedanje službe morajo likvidirati stare ob- 
veznosti. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Čeh, boste vi povedali, kar ste za- 
pisali v Ptuju? (Ne.) Vi se zavzemate, da je varianta k 3. členu sprejemljivejša. 

Kaj pa Slovenska Bistrica? Tudi vi ne boste razpravljali? (Ne.) Vi tudi 
predlagate besedilo, ki je v varianti. 

Tudi Skupščina Občine Celje predlaga, da se varianta črta. 
Tudi mi nismo enotni, tako kot niso bila enotna delovna telesa. Tako bo 

Izvršni svet moral pri predlogu zakona sprejeti tisto rešitev, ki se mu bo zdela 
najsprejemljivejša. Sicer pa možnost, da uprave družbenih prihodkov pobirajo 
davke tudi za samoupravne interesne skupnosti, obstaja že po sistemskem za- 
konu o državni upravi. To bi verjetno kazalo upoštevati, ko bomo predlog za- 
kona oblikovali. Navedene tri pismene prispevke bomo priložili k razpravi. 
Zeli še kdo besedo? (Nihče.) 

21* 
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Potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji 
sklep: 

1. Osnutek zakona o upravah za družbene prihodke se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dane v poročilih delovnih teles zbora in Skupščine, pripombe 
skupin delegatov in pripombe delegatov iz razprave na seji zbora. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Glede informacije o predlogu za ponovno usklajevanje predloga medre- 

publiškega dogovora o temeljnih vprašanjih položaja organizacije in delovanja 
upravnih organov za družbene prihodke pa zbor ne bo sprejel nikakršnega 
sklepa. Kot ste slišali tovariša Polaniča, informacija nam je bila dana v ved- 
nost in zvedeli smo, da se postopek ponovnega usklajevanja praktično še ni 
začel. Ko pa se bo začel, bodo uveljavljali tudi našo pripombo k 8. členu. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o stanovanjskem gospodarstvu. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. Njegov 
predstavnik je tovariš Maver Jerkič, namestnik predsednice Republiškega ko- 
miteja za varstvo okolja in urejanje prostora. Besedo ima tovariš Jerkič! 

Maver Jerkič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je v skladu s sklepom, ki so ga de- 
legati sprejeli na sejah zborov Skupščine SR Slovenije dne 26. 6. 1980, proučil 
vse predloge in pripombe, ki so se izoblikovale v javni razpravi o osnutku za- 
kona o stanovanjskem gospodarstvu. Prav tako je temeljito proučil pripombe 
in predloge, ki so jih dala delovna telesa Skupščine ter razprave delegatov na 
sejah zborov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je že v juliju obravnaval stališča Re- 
publiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora do odprtih vpra- 
šanj in pripomb k osnutku zakona in jih posredoval Skupščini SR Slovenije, 
skupno s širšo obrazložitvijo in stališči do pripomb po posameznih členih. 

V začetku septembra pa je Izvršni svet posredoval Skupščini še stališča 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do odprtih vprašanj in pripomb k 
osnutku zakona o stanovanjskem gospodarstvu. Vsa ta gradiva so obravnavala 
delovna telesa Skupščine in se do njih opredelila. Delegati ste za današnje za- 
sedanje prejeli stališča Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje 
prostora do odprtih vprašanj in pripomb k osnutku zakona ter stališča Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije do odprtih vprašanj in pripomb k osnutku 
zakona. V prvem gradivu so podana stališča k povzetkom bistvenih pripomb k 
posameznim sklepom vprašanj in tudi širše obrazložena. Izvršni svet pa se je v 
svojih stališčih do odprtih vprašanj k osnutku zakona opredelil do tistih vpra- 
šanj, ki so bila posebej izpostavljena v sklepu obeh zborov Skupščine, s tem da 
je podal tudi obrazložitev in stališče do vloge bank v procesu uveljavljanja 
samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu. 

Iz pregleda pripomb iz javne razprave kakor tudi razprave v delovnih te- 
lesih in zborih Skupščine je razvidno, da je bil dan velik poudarek problemom 
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združevanja sredstev v samoupravni stanovanjski skupnosti in problemom, ki 
se nanašajo na vzajemnost in solidarnost pri razreševanju stanovanjskih vpra- 
šanj delavcev, občanov in njihovih družin. 

Pri vsebinskem oblikovanju stališč do predlogov in pripomb, ki so bile 
dane v razpravi o osnutku zakona, je Izvršni svet izhajal iz določb 65. člena 
ustave SR Slovenije, po katerem je samoupravna stanovanjska skupnost opre- 
deljena kot mesto, kjer delovni ljudje združujejo sredstva za graditev, določajo 
politiko in programe graditve, zagotavljajo družbeno pomoč ter skupaj s sta- 
novalci upravljajo stanovanjske hiše in stanovanja v družbeni lastnini. 

Skladno s tem ustavnim načelom ter sprejetimi stališči, sklepi in priporo- 
čili Skupščine SR Slovenije iz novembra lanskega leta in predlogi iz razprave 
o osnutku zakona je Izvršni svet zavzel stališče, da se z zakonom zaveže vse 
nosilce planiranja in druge zainteresirane, da sredstva za solidarnost in za do- 
govorjeno vzajemnost pri gradnji stanovanj združujejo v stanovanjski skup- 
nosti, pri čemer se vsi odnosi pri združevanju sredstev urejajo s samouprav- 
nimi sporazumi o temeljih planov stanovanjske skupnosti in drugimi samo- 
upravnimi akti. Po načelih vzajemnosti bodo delavci v temeljnih organizacijah 
združenega dela in delovnih skupnostih na osnovi enotnih meril in kriterijev 
zagotavljali razreševanje stanovanjskih vprašanj delavcev v svojih organiza- 
cijah združenega dela in delovnih skupnostih, v okviru samoupravne stanovanj- 
ske skupnosti pa tudi tistih delacev, ki začasno v svojih temeljnih organizaci- 
jah združenega dela in delovnih skupnosti iz objektivnih razlogov ne ustvarijo 
dovolj čistega dohodka, da bi v skladu skupne porabe oblikovali sredstva za 
planirani obseg stanovanjske graditve. S samoupravnim sporazumom o teme- 
ljih plana stanovanjske skupnosti bodo delavci v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela in delovnih skupnostih opredelili zlasti obseg sredstev za vzajem- 
nost na nivoju stanovanjske skupnosti, odnose pri uporabi teh sredstev ter 
pogoje in merila za pridobivanje posojil iz teh sredstev. 

Nekatere osnovne opredelitve združevanja, uporabe in odnosov med zdru- 
ževalci bo poleg zakona opredeljeval tudi družbeni dogovor o skupnih osnovah 
za usmerjanje in uresničevanje družbenoekonomskih odnosov na področju 
stanovanjskega gospodarstva. Pri tem velja posebej poudariti, da je potrebno 
tako v zakonu kot v planskih aktih vzajemnost pri graditvi stanovanj opredeliti 
tako, da bo pospeševal solidarnostno in vzajemno razreševanje stanovanjskih 
vprašanj delavcev znotraj organizacij združenega dela, da bo stimulirana ra- 
cionalna poraba združenih sredstev in da se preprečijo možnosti, da bi posa- 
mezne organizacije združenega dela iz sredstev, združenih v okviru vzajem- 
nosti, razreševale stanovanjska vprašanja, ki so jih bile dolžne in so jih tudi 
imele možnost razrešiti iz svojih sredstev sklada skupne porabe. Skratka, na 
osnovi kriterijev in meril se določijo pravice in obveznosti organizacij združe- 
nega dela pri gospodarjenju s tako združenimi sredstvi in zagotovi oziroma 
prepove njihova uporaba v nasprotju z nameni, za katere so bila združena. 

Iz navedenega izhaja, da gre v primeru združevanja sredstev vzajemnosti 
v stanovanjskem gospodarstvu za uresničevanje določb 25. člena ustave SR 
Slovenije in 159. člena zakona o združenem delu. V skladu s temi določbami 
združena sredstva za vzajemnost pri graditvi stanovanj ne morejo in ne smejo 
predstavljati odtujenega sklada, s katerim se upravlja mimo delavcev v zdru- 
ženem delu, pač pa z njimi gospodarijo tisti, ki jih združujejo in so samo- 
upravno organizirani v stanovanjskih skupnostih. 
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Predlagatelj meni, da je potrebno v skladu z navedenimi določbami za- 
kona o združenem delu pri pripravi predloga zakona o stanovanjskem gospo- 
darstvu poleg prej navedenih razlogov upoštevati tudi nujnost, da se zagotovi 
pravna in socialna varnost vsem tistim, ki v skladu z družbenim dogovorom 
in samoupravnimi sporazumi o temeljih planov varčujejo za stanovanjsko gra- 
ditev oziroma razrešitev svojega stanovanjskega vprašanja in da se dosežejo 
cilji, določeni v družbenem planu republike, na katere ima gradnja stanovanj 
izredno velik vpliv. 

Z zakonom je potrebno določiti možnost intervencije družbenopolitične 
skupnosti v primerih, ko bi bih ogroženi interesi skladnega razvoja družbeno- 
politične skupnosti. Predlagatelj meni, da bi v skladu s 25. in 89. členom ustave 
in 159. členom zakona o združenem delu določili načela za združevanje sredstev 
za vzajemno gradnjo stanovanj, trajanje obveznosti po posebni odločitvi druž- 
benopolitične skupnosti — tu je mišljen odlok — obvezno namensko porabo, 
način upravljanja ter pravice tistih, ki združujejo sredstva do deleža iz zdru- 
ženih sredstev. 

Združena sredstva za vzajemno gradnjo stanovanj bodo delavci v temeljnih 
organizacijah združenega dela uporabljali za gradnjo in nakup stanovanj v 
družbeni lastnini, za kreditiranje nakupa ali graditve stanovanj in za prenovo 
stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni lastnini. Sredstva za vzajemno grad- 
njo stanovanj so vračljiva in se vračajo tistim, ki so jih združili v skladu z 
merili in kriteriji, ki se določijo s samoupravnim sporazumom o temeljih plana 
stanovanjske skupnosti. Sredstva za vzajemno gradnjo stanovanj naj bi osta- 
jala na žiro računih organizacij združenega dela, ki združujejo sredstva vse 
dotlej, dokler ne nastanejo objektivne in utemeljene potrebe za njihovo anga- 
žiranje v skladu z dinamiko njihove porabe in v skladu z letnimi planskimi 
akti stanovanjske skupnosti. 

Dosedanja razprava o osnutku zakona o stanovanjskem gospodarstvu je 
pokazala, da je potrebno posebno skrb nameniti tudi solidarnosti in še posebej 
združevanju sredstev za graditev solidarnostnih stanovanj za solidarnostne 
upravičence. Upoštevaje pripombe in usmeritve iz dosedanje razprave, bi z za- 
konom zavezali temeljne organizacije združenega dela in druge zavezance, da 
bi iz dohodka, na podlagi samoupravnih sporazumov o temeljih plana, zdru- 
ževali sredstva v stanovanjskih skupnostih za vse namene, ki so našteti v 32. 
členu osnutka zakona o stanovanjskem gospodarstvu brez variante, ter za 
gradnjo stanovanj za delavce in njihove družine in občane z nižjimi dohodki. 
Do leta 1985 bi združena sredstva solidarnosti uporabili tudi za kreditiranje 
in prenovo stanovanj za kmete-borce, kakor tudi za gradnjo dijaških in štu- 
dentskih domov. 

V javni razpravi so bila izražena tudi mnenja, da bi morali med upravi- 
čence do solidarnostnih stanovanj Vključevati tudi mlade družine. Predlaga- 
telj meni, da tega ne kaže sprejeti, ker stanovanjsko vprašanje mlade družine 
v primerih, ko izpolnjujejo pogoje za pridobitev solidarnostnega stanovanja, 
rešujejo enako kot vsi drugi upravičenci, sicer pa mora to postati skrb vsakega 
delavca in vsake organizacije združenega dela. 

Predlagatelj tudi ni mogel upoštevati predloga, da bi iz sredstev solidar- 
nosti financirali izgradnjo samskih domov za delavce. Gradnja domov za sam- 
ske delavce je sestavni del reševanja stanovanjskih vprašanj v vsaki temeljni 
organizaciji združenega dela posebej in je te potrebe dolžna planirati in zanje 
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zagotavljati sredstva iz sklada skupne porabe oziroma iz čistega dohodka v 
primerih, ko gre za vlaganje v razrešitev materialne osnove združenega dela in 
za zaposlovanje novih delavcev. Domov za samske delavce ne moremo šteti med 
stanovanja, ker imajo specifičen značaj, iz česar izhaja, da gradnja in gospo- 
darjenje z njimi ni dejavnost posebnega družbenega pomena in ne more biti 
sestavni del stanovanjskega gospodarstva. Torej tudi sredstev v te namene ni 
možno zagotavljati v okviru sredstev za stanovanjsko graditev, zlasti pa ne iz 
dohodka kot za solidarnostne potrebe. To pa ne pomeni, da se v okviru stano- 
vanjske skupnosti oziroma njene enote ne bi mogli dogovarjati za sporazumno 
reševanje stanovanjskih vprašanj samskih delavcev na podlagi vzajemnega 
združevanja sredstev iz sklada skupne porabe zainteresiranih organizacij zdru- 
ženega dela in lastnih sredstev delavcev samih. Dosedanja praksa je pokazala, 
da je taka pot mogoča in učinkovita. 

V razpravi je bilo postavljeno tudi vprašanje domicilnega principa zdru- 
ževanja sredstev za potrebe solidarnosti na področju stanovanjskega gospo- 
darstva. Izvršni svet meni, da naj se sredstva za solidarnost združujejo po se- 
dežu organizacije združenega dela oziroma po sedežu drugih zavezancev za 
združevanje teh sredstev. Ponovno pa bo proučil tudi predlog Odborov za sta- 
novanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora združenega dela in 
Zbora občin, da se z zakonom predvidi možnost obveznega dogovarjanja med 
občinskimi stanovanjskimi skupnostmi o zagotavljanju solidarnosti med skup- 
nostmi, predvsem na območjih z veliko dnevno migracijo delavcev. Taka ob- 
veznost naj bi se uresničevala na podlagi določb samoupravnih sporazumov o 
temeljih planov stanovanjskih skupnosti. 

Tehtne pripombe so bile izražene v javni razpravi tudi v zvezi s samo- 
upravno organiziranostjo na področju stanovanjskega gospodarstva. V stali- 
ščih Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora in v sta- 
liščih Izvršnega sveta so dana zagotovila za ustrezno vgraditev predlogov in 
pripomb v predlog zakona, t^ko glede nivojev odločanja oziroma različnih 
oblik samoupravne organiziranosti pri graditvi in pri gospodarjenju s stano- 
vanjskimi hišami v družbeni lastnini. Pri tem velja poudariti, da bo moral za- 
kon dosledneje in bolj zavezujoče postaviti obveznost, da so za gospodarjenje 
s stanovanjsko hišo odgovorni stanovalci te stanovanjske hiše v skladu z do- 
ločbami zakona in na podlagi samoupravnega sporazuma o temeljih plana in 
srednjeročnega plana gospodarjenja s stanovanjsko hišo. Ta dva planska akta 
sta obvezna in jih sprejemajo stanovalci oziroma v zboru stanovalcev stano- 
vanjske hiše. Z zakonom naj bi tudi določili, da izvajanje nalog zbora stano- 
valcev in hišnega sveta nadzira samoupravni organ kontrole skupnosti stano- 
valcev oziroma analogno tudi stanovanjske skupnosti. 

Več predlogov in pripomb se je nanašalo na vprašanje ureditve zadev v 
zvezi z družbeno usmerjeno stanovanjsko gradnjo in investitorstvom v stano- 
vanjski graditvi. Predlagatelj meni, da iz sistemskih razlogov ne kaže v tem 
zakonu podrobneje urejati zadev v zvezi z družbeno usmerjeno stanovanjsko 
gradnjo in investitorstvom, ker so to pretežno zadeve, ki so vezane na drugo 
zakonodajo, na primer na zakon o graditvi objektov. Opredeliti pa je potrebno, 
da je investitor usmerjene stanovanjske gradnje lahko samoupravna stano- 
vanjska skupnost, njena enota, stanovanjska zadruga, organizacija združe- 
nega dela in poslovna skupnost. V primeru, da je investitor stanovanjska skup- 
nost, opravlja zanjo investitorska dela ustrezna organizacija združenega dela. 
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Le v izjemnih utemeljenih primerih lahko opravlja investitorska dela za stano- 
vanjsko skupnost tudi njena delovna skupnost. Pomembno pa je, da organiza- 
cija združenega dela, ki prevzame investitorska dela od stanovanjske skupnosti, 
ne more biti hkrati tudi izvajalec del na stanovanjskih objektih v okviru druž- 
beno usmerjene stanovanjske graditve. 

Posebej se je predlagatelj opredelil do vloge bank pri uveljavljanju druž- 
benoekonomskih odnosov na področju stanovanjskega gospodarstva. Pri tem 
je treba poudariti dvojno vlogo bank, in sicer kot izvajalca del in opravil v 
zvezi z dejavnostjo stanovanjske skupnosti in kot udeleženca v planskem pro- 
cesu sprejemanja samoupravnih sporazumov o temeljih planov stanovanjskih 
skupnosti. To pomeni, da bodo temeljne stanovanjske banke oziroma posebne 
poslovne enote po eni strani opravljale finančne in druge posle za stanovanjsko 
skupnost oziroma njeno enoto po načelih svobodne menjave dela oziroma na 
podlagi pogodb o medsebojnem sodelovanju. Temeljna stanovanj sko-komu- 
nalna banka ali samostojna poslovna enota, oziroma zbor združevalcev sred- 
stev v teh bankah in stanovanjska skupnost lahko na podlagi zveznega zakona 
o temeljih bančnega sistema skleneta samoupravni sporazum o združevanju sred- 
stev za določen namen. V tem primeru pa je temeljna stanovanjsko-komunalna 
banka oziroma njena samostojna poslovna enota udeleženec samoupravnega 
sporazuma o temeljih plana stanovanjske Skupnosti. S tem pa kot udeleženec 
v procesu planiranja prevzema vse pravice in odgovornosti v zvezi s financi- 
ranjem in kreditiranjem družbeno usmerjene stanovanjske graditve. 

Tovarišice in tovariši delegati! V tem uvodu smo želeli opozoriti in pouda- 
riti predvsem nekatera temeljna vprašanja in probleme, ki so bili izpostavljeni 
ob obravnavi osnutka zakona. Razprava v delovnih telesih republiške skup- 
ščine in v samoupravnih organih nekaterih interesnih Skupnosti na nivoju re- 
publike so potrdile stališča predlagatelja do temeljnih vprašanj v zvezi z obli- 
kovanjem zakona o stanovanjskem gospodarstvu. Pričakujemo, da bo današnja 
razprava stališča predlagatelja podprla oziroma jih po potrebi dopolnila, tako 
da bo dana osnova za pripravo predloga zakona o stanovanjskem gospodarstvu. 

Predsednica Silva Jereb: Osnutek zakona je zbor obravnaval že na 
37. seji 25. junija in je takrat sprejel sklep, da sklepanje o zakonu odloži. 
Hkrati je zadolžil Izvršni svet, naj se do septembrske seje zbora opredeli do 
odprtih vprašanj, na katera je zbor opozoril takrat in to je, kot ste lahko vi- 
deli iz gradiva in tudi iz uvodne besede, Izvršni svet storil. 

Kot gradivo ste prejeli stališča Izvršnega sveta in pa tudi stališča Repu- 
bliškega komiteja za varstvo okolja in urejanja prostora do odprtih vprašanj. 

Osnutek zakona in omenjena stališča sta obravnavala Odbor za urbanizem, 
stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta zboru poročala. Želita poročevalca besedo? (Ne.) 

O osnutku zakona in o predloženih stališčih Izvršnega sveta in pristojnega 
republiškega komiteja pričenjam razpravo! Besedo ima tovarišica Marjana 
Žogan, delegatka iz občine Šmarje pri Jelšah. 

Marjana Zogan : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov je obravnavala stališča Republiškega komiteja za 
varstvo okolja in urejanje prostora ter stališča Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije do odprtih vprašanj in pripomb k osnutku zakona o stanovanjskem 
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gospodarstvu in ugotovila, da so posredovane pripombe in predlogi k osnutku 
zakona o stanovanjskem gospodarstvu s strani skupine delegatov za Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije iz občine Šmarje pri Jelšah upoštevane, razen pri- 
pomb k 28., 29., 30., 31. in 32. členu. 

1. Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz Šmarja pri 
Jelšah vztraja na stališču, da se vprašanja kadrovskih stanovanj za manj raz-_ 
vite občine vključijo v pojem solidarnosti in z zakonom opredelijo nepovratna 
sredstva za gradnjo kadrovskih stanovanj. Ugotavljamo, da do te pripombe 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ni zavzel konkretnega stališča, Republiški 
komite za varstvo okolja in urejanja prostora pa je zavzel odklonilno stališče 
s pojasnilom, da razreševanje stanovanjskih problemov za kadrovske potrebe 
ne spada v področje solidarnosti, iz česar sklepamo, da ne spada v področje 
zakona o stanovanjskem gospodarstvu. 

2. Skupina delegatov za Zbor občin iz občine Šmarje pri Jelšah vztraja pri 
stališču, da je potrebno upoštevati pripombe glede domicilnega principa za 
solidarnostna sredstva za kategorijo dnevne migracije. Izpad sredstev iz tega 
naslova predstavlja za izvoznike delovne sile v naši republiki, ki so praviloma 
tudi manj razviti, nemajhen problem, ki ga ni mogoče komentirati s stališčem, 
da se tovrstne pripombe ne sprejmejo. 

Ugotavljamo, da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v zvezi s tovrstnimi 
pripombami ni sprejel stališča, Republiški komite za varstvo okolja in urejanje 
prostora pa je dal odklonilno stališče. S tem stališčem se ne strinjamo in že- 
limo ustreznejšo opredelitev. Hvala! 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Marjan Gostinčar, de- 
legat mesta Ljubljane! 

Marjan Gostinčar: Tovarišice in tovariši! Zbori Skupščine mesta 
Ljubljane so obravnavali stališča Republiškega komiteja za varstvo okolja in 
urejanje prostora in Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k zakonu o sta- 
novanjskem gospodarstvu in ugotovili, da je večina pripomb, ki jih je pred- 
lagala naša delegacija k zakonu, upoštevanih. K nekaterim stališčem Izvršnega 
sveta SR Slovenije in komiteja pa imamo dodatne pripombe in predloge. 

1. V zakonu ni opredeljena vloga bank, njihov položaj in obveznosti pri 
kreditiranju stanovanjskega gospodarstva. Prav tako zakonodajalec zamenjuje 
kreditna sredstva z namenskimi sredstvi. Ugotavljamo, da zakonodajalec še 
vedno vztraja, da banka zagotavlja namenska sredstva, čeprav se izvirna na- 
menska sredstva ustvarjajo le v tozdih in iz občanovega varčevanja. Banka 
lahko torej zagotavlja le kreditna sredstva. Prav zaradi tega pa mora biti opre- 
deljena vloga stanovanj sko-komunalnih bank oziroma posebnih enot pri sploš- 
no-gospodarskih bankah, da se namensko združevana sredstva lahko spreme- 
nijo v kreditna le za namen stanovanjske graditve oziroma gospodarstva, ne 
pa za pospeševanje ostalega gospodarskega razvoja. Nasprotno, v zakonu bi 
bilo potrebno predpisati, da morajo gospodarske banke del prostih hranilnih 
vlog usmerjati kot kreditna sredstva za pospeševanje stanovanjske graditve. 
Za Ljubljano pomeni lahko opustitev take obveznosti izpad 2915 milijonov di- 
narjev kreditnih sredstev v obdobju 1981—1985. Kljub temu da zakonodajalec 
obljublja, da bo proučil možnosti za opredelitev vloge bank v stanovanjskem 
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gospodarstvu, vztrajamo na določitvi vloge bank v zakonu o stanovanjskem 
gospodarstvu skladno z že sprejetimi stališči Skupščine SR Slovenije, pa tudi 
na tem, da se obveznost uporabe dela hranilnih vlog občanov za stanovanjsko 
kreditiranje predpiše z zakonom. 

2. zakonu ni opredeljena obveznost za sklepanje družbenega dogovora o 
financiranju in kreditiranju stanovanjske izgradnje. Naša pripomba je bila 
upoštevana, vendar se zakonodajalec z besedami: »potrebno pa bi bilo bolj 
jasno izraziti vsebino,« ne zavezuje, da bo to tudi storil. Poleg tega je 71. člen 
v poglavju o stanarinah, moral pa bi biti v poglavju o financiranju ali v te- 
meljnih določbah. 

Zato vztrajamo na konkretni opredelitvi vsebine družbenega dogovora o 
financiranju in kreditiranju stanovanjske gradnje, predvsem še, ker smo v 
stališčih Ljubljane dovolj široko in jasno opozarjali na probleme, ki bodo na- 
stopili, v kolikor ne bo postavljena osnovna usmeritev finančnega sistema. 
Vsebino enega oziroma več družbenih dogovorov bi morali opredeliti v po- 
sebnem členu. 

3. V pripombi številka 5 »Obveznosti za sklepanje družbenega dogovora o 
financiranju« je Ljubljana posebej poudarila problem sistema financiranja 
komunalnih vprašanj za stanovanjsko gradnjo. Pripomba Ljubljane je bila 
upoštevana, vendar ponovno opozarjamo Skupščino SR Slovenije, da naj se v 
zakon uvrsti planiranje vseh vrst prostora za bivanje, skupaj s spremljajočimi 
objekti. Opozarjamo tudi, da nedorečeni viri za področje komunalnega ureja- 
nja zemljišč pri stanovanjski gradnji in ostalih spremljajočih objektov — vrtci, 
šole, družbeni centri — povzročajo v dnevni praksi zastoje pri prepotrebni sta- 
novanjski graditvi. Zato predlagamo, da zakonodajalec čim prej pripravi ob- 
ravnavo tudi o vseh tistih sistemskim zakonih, ki vplivajo na stanovanjsko go- 
spodarstvo. 

4. Opredelitev hišne samouprave naj bo bolj konkretna. Dolžnosti in pri- 
stojnosti stanovalcev so v stališčih še vedno nedorečene. Nerazrešena je nam- 
reč osnovna razmejitev odgovornosti med skupnostmi stanovalcev in delovnimi 
skupnostmi stanovanjskih skupnosti ter strokovnimi službami. Mnenja smo, 
da je potrebno to razmejitev jasno in nedvoumno postaviti v tem smislu, da se 
doreče kdo planira, naroča in vzdržuje in kdo skrbi za organizacijo na tem 
področju ter kdo zbira in razporeja sredstva stanarin, kar bi verjetno kazalo 
urediti v 44. in 46. členu. 

5. Zakon ne more tehničnih normativov, ki morajo biti rezultat strokovnih 
raziskav, prenesti na nivo občin. Delegacija mesta Ljubljane vztraja, da se v 
zakonu direktno zadolži ustrezni komite, da predpiše in spremlja razvoj teh- 
ničnih standardov in normativov. 

6. Skupščina mesta Ljubljane je obravnavala tudi stališča Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije do domov za samske delavce, dijaške in študentske 
domove in domove za starostnike. Ne glede na vire sredstev in ostalo proble- 
matiko, je ustvarjanje pogojev bivanja za začasno delovno silo, dijake ter 
študente in starostnike področje stanovanjske politike in stanovanjskega go- 
spodarstva, zato ta vprašanja ne bi smela biti iz zakona izključena ali v njem 
le začasno obravnavana. V zakonu je potrebno določiti odgovorne nosilce za 
ta področja in vključiti v zakon pravice teh kategorij stanovalcev in obvez- 
nosti vseh tistih, ki so zadolženi za ustvarjanje pogojev bivanja. Hvala! 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Stanko 
Hvale, delegat iz občine Ljubljana-Šiška. Prosim! 

Stanko Hvale: Tovarišica predsednica, tovariši delegati! Skupina 
delegatov za Zbor občin iz naše občine je Skupaj z delegatsko skupščino za- 
vzeto razpravljala o osnutku zakona o stanovanjskem gospodarstvu. Izhodišča 
podpira, pripombo pa predlagamo k 32. členu. 

V razpravi smo ugotovili, da smo v zadnjem času veliko storili na pod- 
ročju gradnje domov za dijake in študente in da smo jim uspeli zagotoviti ko- 
likor toliko normalno bivanje in možnost uspešnega študija. Prav tako smo 
marsikaj storili pri gradnji domov za ostarele občane ter jim zagotovili so- 
cialno in zdravstveno varnost v teh domovih. Premalo pa smo storili za samske 
delavce. V tej zvezi smo hoteli predlagati, da se ponovno prouči in zagotovi, da 
so samski domovi in stanovanja v njih dejansko stanovanja in da se z zakonom 
zagotovi tudi ustrezno financiranje. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Ivo Mi- 
klavčič, delegat iz občine Kranj. Prosim! 

Ivo Miklavčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Ko smo usklajevali in pregledovali naše pripombe, ki smo jih predložili na 
prejšnjem zasedanju, ko smo razpravljali o osnutku in o stališčih do odprtih 
vprašanj, ki jih je sprejel Izvršni svet in o stališčih republiškega komiteja, smo 
ugotovili, da so naše pripombe v večini primerov upoštevane. In ne samo to, 
ugotovili smo, da predlagana stališča pomenijo v večji meri uskladitev zakona 
z že sprejetimi stališči, sklepi in priporočili. Predlagamo pa še naslednje pri- 
pombe. 

Menimo, da je predlagana rešitev glede investitorstva v tem zakonu pri- 
merna, vendar to, kar je že dejal tovariš Jerkič, zahteva seveda dopolnitev 
ustreznih drugih zakonov, da bi lahko tako investitorstvo izvajali. 

Imamo pomisleke in že prej smo jih imeli glede zadrževanja sredstev vza- 
jemnosti na žiro računih organizacij združenega dela. Mislim, da moramo v po- 
gojih investitorstva tekoče zagotoviti sredstva, sicer bodo tu velike težave, če 
ne bomo seveda z drugimi predpisi uredili, da bo možno z garancijami in z dru- 
gimi oblikami zavarovanja sredstev pokrivati investicije. 

Naslednje vprašanje je vprašanje prehodnega obdobja. Menimo, da ni bila 
upoštevana pripomba glede 140. člena osnutka, h kateremu predlagamo, da naj 
bi se rok za prenos hiš v gospodarjenje skupnosti stanovalcev od 6. mesecev 
podaljšal do konca leta 1981, ker bi bilo to bolj realno za pripravo vsega po- 
trebnega. Vloga hišnih svetov se sicer v globalu ne zmanjšuje, se pa spremi- 
nja. Tak rok bi seveda bolj ustrezal možnostim in pogojem za upravljanje s 
hišo. 

Sprejem zakona je opredeljen s programom dela skupščine. Kljub temu, da 
smo elemente za temeljne planske dokumente tako stanovanjskih skupnosti 
kot stavbnozemljiških skupnosti in tudi osnutke samoupravnih sporazumov 
oblikovali na sprejetih stališčih, sklepih in priporočilih, bi bilo seveda čim- 
prejšnje sprejetje zakona dobrodošlo, da bi lahko akte, ki so v osnutkih že 
pripravljeni in so v fazi usklajevanja v občinah, čimprej sprejeli tako, kot bo 
to materijo obdelal tudi zakon. Zato predlagamo, če obstaja možnost, da se 
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zakon sprejme prej, nekaj oziroma da se čimprej objavi predlog ne pa šele s 
sklicem seje. Hvala! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima Marij Furlanič, 
delegat iz občine Koper! 

Marij Furlanič: Tovarišica predsednica, tovariši delegati! Na skup- 
ni seji skupin delegatov občine Koper smo obravnavali stališča obeh organov, 
Izvršnega sveta in Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje pro- 
stora. Ugotavljamo, da so bile pripombe, ki jih je posredovala Skupščina ob- 
čine Koper, upoštevane samo deloma. Ponovil bom le tista naša stališča, za ka- 
tera smo se dogovorili, da kaže vztrajati pri njih. 

V stališčih Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in Republiškega ko- 
miteja za varstvo okolja in urejanje prostora so bile v veliki meri zajete splošne 
pripombe k osnutku zakona o stanovanjskem gospodarstvu, ki jih je predlagala 
Skupščina občine Koper in drugi. Se vedno pa obstaja odprto vprašanje, ki 
ni razjasnjeno in to je, kako bo v prehodnem obdobju 1981—1985 urejen pre- 
hod iz sistema financiranja iz dohodka na bodoči sistem financiranja iz sklada 
skupne porabe. Zakon bi moral vsaj v uvodu oziroma v uvodnih določbah po- 
jasniti, kako bo deloval mehanizem izločevanja sredstev iz sklada skupne 
porabe. 

Prav tako v stališčih ni opredeljeno, kaj bo s samoupravnimi sporazumi o 
prehodu na ekonomske stanarine. Menimo, da bi zakon moral opredeliti, ali 
bo ta samoupravni sporazum akt podrejen samoupravnemu sporazumu o te- 
meljih plana, ki bo opredelil vse elemente, ki jih vsebuje samoupravni spo- 
razum o prehodu na ekonomske stanarine, ali pa bo z opredelitvijo samouprav- 
nega sporazuma o temeljih plana samoupravni sporazum o prehodu na eko- 
nomske stanarine prenehal veljati. 

Predlagamo tudi konkretne pripombe k posameznim členom. 
K 9. členu: menimo, da bi bilo potrebno sprejeti našo pripombo in spre- 

jeti 9. člen osnutka zakona vključno z varianto, tako da ta postane 2. odstavek, 
2. odstavek pa tretji. 

K 23. členu: mnenja smo, da je za uspešno izvajanje družbeno usmerjene 
gradnje nujno potrebno, da banke iz splošnih hranilnih vlog namenijo dolo- 
čena sredstva kot kredite za izvajanje programov stanovanjskega in komunal- 
nega gospodarstva. Obseg teh sredstev mora biti opredeljen v samoupravnem 
sporazumu o temeljih srednjeročnega plana banke. 

K 26. členu: V stališčih ni opredeljeno oziroma ni razvidno, kdo in pod 
kakšnimi pogoji pridobi stanovanjsko pravico na podlagi zakona o stanovanj- 
skih razmerjih. Primer so nasilne vselitve. 

Ob reševanju stanovanjskih vprašanj borcev NOV so nekatere stanovanj- 
ske skupnosti namenjale del sredstev tudi za gradnjo individualnih hiš oziroma 
nakupe takšnih stanovanj. Anuitete iz naslova teh kreditov je potrebno vklju- 
čiti v sredstva za reševanje stanovanjskih vprašanj borcev NOV. 

K 50. členu: Obveznosti stanovalcev iz naslova pravice uporabe družbenega 
stanovanja je potrebno uskladiti (50. in 58. člen). 

K 62. členu: Zakon naj omogoči, da stanovalci v družbena stanovanja vla- 
gajo lastna sredstva za izboljšanje stanovanja v okviru odloka o stanovanj- 
skem standardu, s tem da si za to pridobijo soglasje pristojnih organov in da 
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se jim ta sredstva v skladu z amortizacijskim načrtom povrnejo prek zmanj- 
šane stanarine. 

K 135. členu: Stanje stanovanjskega fonda je v slovenskih občinah glede 
na starostno strukturo različno. V nekaterih občinah prevladuje star stanovanj- 
ski fond. Za star fond je pomembna odločitev ali se ga usposablja s sredstvi 
za vzdrževanja in revitalizacijo, da služi svojemu namenu več časa, kot je 
predpisan za amortizacijo stanovanj oziroma stanovanjskih hiš. Zato bi bilo 
smotrno, da je delež amortizacije v stanarini podrejen starostni strukturi sta- 
novanj. Glede na to predlagamo, da bi uvajali 1% amortizacijo postopoma, 
oziroma vzporedno s prehodom na ekonomske stanarine. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovarišica Florjana Mušičeva, 
delegatka iz Nove Gorice. Prosim! 

Florjana Mušič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Tudi skupina delegatov za naš zbor iz Nove Gorice je na svoji seji ugo- 
tovila, da je bila večina pripomb iz javne razprave, ki smo jo vodili v naši 
občini, upoštevanih, vendar imamo še eno pripombo. 

Delegati iz Nove Gorice smo do sedaj ob različnih priložnostih večkrat 
opozarjali na izredno pereč problem razseljevanja nerazvitih hribovitih in ob- 
mejnih krajev. Govorih smo o pomenu, ki ga ima naseljenost omenjenih pre- 
delov kot tudi o težavah, ki jih povzroča nenačrtno preseljevanje v mesta. To 
so znani problemi, ki so se v določenih trenutkih zaostrili. Danes je gotovo eden 
takih trenutkov, ko se borimo za čim večjo proizvodnjo in imamo po drugi 
strani omejena sredstva za nadaljnji razvoj. Najbolj učinkovito bi bilo, če bi 
vprašanja, ki zadevajo življenje v omenjenih področjih, uredili celovito. Dokler 
pa temu ni tako, menimo, da je potrebno v posameznih aktih opredeliti posebno 
skrb za ta območja. Javna razprava in njeni zaključki nas zavezujejo, da po- 
novno opozorimo, da v osnutku zakona to vprašanje ni zadovoljivo rešeno. 
Mislimo, da bi morali biti v zakonu opredeljeni posebni pogoji gradnje in ob- 
navljanja stanovanjskih hiš v nerazvitih, hribovitih in obmejnih predelih za 
celotno SR Slovenijo. 

Zavedamo se, da samo zakon ne bo rešil vseh navedenih vprašanj, so- 
časno pa menimo, da bo to prispevek v prizadevanjih za uspešnejši razvoj ome- 
njenih območij. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Ivan Spruk, delegat iz 
občine Kamnik! 

Ivan Spruk: Skupina delegatov za Zbor združenega dela s področja 
gospodarstva in za Zbor občin sta na seji 26. 9. 1980 obravnavali osnutek zakona 
o stanovanjskem gospodarstvu. Skupini načelno podpirata sprejem osnutka 
zakona, vendar predlagata, da je potrebno čim prej sprejeti še ostale sistemske 
zakone s področja stanovanjskega in komunalnega gospodarstva, ki se nana- 
šajo posredno ali neposredno na stanovanjsko gospodarstvo. Hvala! 

Predsednica Silva Jereb: Pismenih prijav ni več, čeprav imamo tu 
še pripombe iz Slovenske Bistrice, Zagorja ob Savi, Postojne in Litije. Te pri- 
pombe zadevajo domicilni princip, potem študentske in dijaške domove in 
stvari, ki so bile več ali manj v razpravi danes že predložene. 
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Sele današnja razprava je po-kazala, da je bilo vendarle prav, da smo v ju- 
niju sklepanje o osnutku zakona odložili, kajti kljub poglobljenemu delu, ki je 
bilo opravljeno v komiteju, in jasnim stališčem, ki jih je dal tudi Izvršni svet, 
še vedno predlagate pripombe. Nekatere se sicer oddaljujejo od že sprejetih 
stališč, priporočil in sklepov, zato se bo treba glede tega še dogovoriti. 

Junija smo na zboru vztrajali na tem, da bi priporočila, stališča in sklepe 
Skupščine, ki smo jih novembra lansko leto sprejeli, vendarle upoštevali. Ne- 
katera vprašanja bomo rešili tudi v okviru zakona o skladnem regionalnem 
razvoju Slovenije in v okviru dogovorov, ki bodo sklenjeni v samoupravnih 
interesnih skupnostih. 

Tovariš Jerkič, ali mislite, da boste lahko odgovorili na nekatere pri- 
pombe? Zeli pred tem morda še kdo postaviti kakšno vprašanje? (Da.) Prosim, 
tovarišica Volk iz Grosuplja! 

Minči Volk (iz klopi): Tovarišica predsednica! Prijavila sem se za 
razpravo, vendar se ujema z ostalimi, tako da bom oddala pismeno! 

Predsednica Silva Jereb: Dobro. Domicilni princip imamo večkrat 
omenjen. Imate pa tudi predlog naših dveh odborov, ki predlagata neke vrste 
obvezno sporazumevanje med samoupravnimi interesnimi skupnostmi sosed- 
njih občin, ki bi morda rešil to vprašanje, da bi gradili na tistih območjih, od 
koder prihajajo delavci. Tu gre predvsem za dnevno migracijo. 

Besedo ima tovariš Jerkič. Prosim! 

Maver Jerkič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Mislim, da se s predsednico lahko strinjam tudi v imenu Izvršnega sveta, 
namreč, da je bilo prav, da smo junija sklepanje odložili, ker smo v tem času 
prišli do marsikatere rešitve. Mislimo, da imamo solidno osnovo za to, da pri- 
pravimo zakon o stanovanjskem gospodarstvu, ki bo dejansko odraz široke 
javne razprave. Današnje razprave pa so tudi pokazale, da so še nekatera ali 
nejasna ali pa odprta vprašanja. Vendar moram reči, da je Izvršni svet oziroma 
Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora v svojih gradivih na 
ta vprašanja odgovoril. 

Ne glede na to pa mislim, da je potrebno posredovati še nekatere odgo- 
vore ali pojasnila, v zvezi z vprašanji, ki so bila poudarjena danes. Predvsem 
gre za vprašanja, če grem kar po vrsti, glede kadrovskih vprašanj. Razumljivo 
je, da se je Izvršni svet opredelil negativno do tega vprašanja. Da bi razre- 
ševanje kadrovskih stanovanj v manj razvitih območjih sistemsko uredil zakon 
o stanovanjskem gospodarstvu, verjetno ne gre. Seveda pa to ne pomeni, da ne 
obstajajo možnosti, da se tudi na osnovi zakona samoupravne stanovanjske 
skupnosti ne bi mogle dogovarjati med seboj na nivoju republike glede zdru- 
ževanja dela stanovanjskih sredstev za reševanje kadrovskih stanovanjskih 
vprašanj, to je tako kot smo to imeli že tudi doslej. To se pravi, da zakona o sta- 
novanjskem gospodarstvu, tako kot je koncipiran, sporazumevanja in dogovar- 
janja ne onemogoča. 

Pomembno vprašanje je seveda domicil, v zvezi s katerim je več delega- 
tov postavilo vprašanje oziroma izrazilo mnenje, kako naj bi te zadeve uredili. 
Tovarišica predsednica je že nakazala, oziroma tudi v poročilu odborov oziroma 
Zakonodajno-pravne komisije imate predlog, na kakšen način naj bi to uredili 
v zakonu. Mislim, da bo Izvršni svet to proučil in seveda zavzel stališče do 
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takega predloga, v katerem naj bi v zakonu predpisali obveznosti, da se sta- 
novanjske skupnosti med seboj dogovarjajo, ko gre za delavce, ki združujejo 
delo v skupnosti na območju druge občine, bivajo pa na območju občine, kjer 
nimajo možnosti po solidarnostni poti razrešiti svoje stanovanjsko vprašanje. 
Tu vsekakor mislim, da kaže pritrditi mnenjem delegatov, da bi to vprašanje 
morali v zakonu razčistiti in take obveznosti tudi določiti. To se pravi, da bi 
šlo za prelivanje dela solidarnostnih sredstev med občinami tam, kjer gre za 
velike dnevne migracijske tokove. 

Naslednje vprašanje se nanaša na opredelitev vloge bank. Mislim, da smo 
že v uvodu povedali, na kakšen način si v tem zakonu predstavljamo vlogo 
bank. Tudi v stališčih Izvršnega sveta je vloga bank opredeljena, Ce je oprede- 
ljena vloga bank, pomeni tudi, da je opredeljen odnos med samoupravno sta- 
novanjsko skupnostjo in banko glede kreditiranja in financiranja iz bančnih 
kreditnih sredstev, to se pravi iz splošnih hranilnih vlog pri bankah. Tako je 
dana ta možnost: prek samoupravnih oziroma planskih aktov, samoupravnega 
sporazuma o temeljih plana, pa tudi sicer v direktni povezavi stanovanjska 
skupnost—banka, ko gre za realizacijo določb zveznega zakona o bančnem 
sistemu. 

Pripomba se nanaša tudi na 71. člen osnutka zakona, namreč, da ni dovolj 
podrobno opredelil nalog in vloge družbenega dogovora o kreditiranju in fi- 
nanciranju, ki naj bi ga sklenili na podlagi zakona. Tu moramo delegatu pri- 
trditi, da bo potrebno v predlogu zakona bolj natančno opredeliti vlogo oziro- 
ma vsebino tega družbenega dogovora, za katerega pa moramo reči, da ga boste 
delegati dobili hkrati s predlogom zakona o stanovanjskem gospodarstvu, tako 
da bo možna tudi primerjava, kakšna je vsebina in kaj opredeljuje ta družbeni 
dogovor na nivoju republike. Tudi obveznost sklepanja takega dogovora bo 
bolj natančno opredeljena kot v osnutku zakona. 

Nadalje se je v razpravi ponovno postavilo vprašanje opredelitve hišne 
samouprave. Pravite, da je potrebno bolj dosledno opredeliti planiranje, naro- 
čanja, nadziranje in sploh delovanje hišne samouprave. Tudi tu obstaja obvez- 
nost predlagatelja, da te pripombe upošteva in jih ustrezno vgradi v posamezne 
člene zakona. Vsekakor se strinjamo s tem, da bi tehnične normative predpi- 
sali na nivoju republike, saj gre dejansko za enoten pristop k gospodarjenju s 
stanovanjskimi hišami in ne more imeti vsaka stanovanjska skupnost oziroma 
občina svojih normativov za vzdrževanje stanovanjskih hiš. 

Bolj delikatno je seveda vprašanje, ki se nanaša na samske domove, di- 
jaške domove in reševanje teh vprašanj. Izvršni svet se je jasno opredelil, da 
bomo iz sredstev solidarnosti v naslednjem" srednjeročnem obdobju reševali 
stanovanjska vprašanja dijaških in študentskih domov, tako kot smo jih doslej, 
in sicer iz sredstev solidarnosti, skladno s programom. Glede tega kaj po letu 
1985, pa je bilo mnenje tistih, ki so sodelovali v razpravi na zasedanju Skup- 
ščine, pa tudi prej v interesnih skupnostih in organih Skupščine, delovnih 
telesih Skupščine različno. Dijaški in študentski domovi pravzaprav ne spadajo 
med stanovanja in tudi sistemsko naj jih ne bi financirali iz sredstev, ki se 
združujejo v stanovanjski skupnosti za potrebe solidarnosti. Vendar izkušnje 
in rezultati, ki smo jih dosegli v obdobju 1976—19S0, pri gradnji dijaških in 
študentskih domov in združevanju solidarnostnih sredstev za te potrebe, ka- 
žejo na to, da je nujno potrebno, da obdržimo tak sistem vsaj za naslednje 
srednjeročno obdobje, kasneje pa bi zagotavljali sredstva za te potrebe v okviru 
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interesnih skupnosti, ki so po svoji funkciji zadolžene za to področje družbe- 
nega življenja in dela. 

Glede samskih domov mislim, da smo v uvodu dovolj natančno opredelili 
stališče Izvršnega sveta. Razreševanje problema samskih domov za delavce je 
razreševanje stanovanjskih vprašanj, tako kot za vse druge delavce. Iz kon- 
cepta zakona, iz družbenopolitičnih odločitev, pa tudi iz stališč in sklepov 
Skupščine, ki jih je sprejela lansko leto, je jasno razvidno, da bomo združe- 
vali sredstva le za potrebe solidarnosti in vzajemnosti na področju stanovanj- 
skega gospodarstva, kar je natančno opredeljeno. Problem domov za delavce 
je stvar vsake organizacije združenega dela, ki rešuje stanovanjska vprašanja 
svojih delavcev tako kot za vse druge, ki ne spadajo niti v krog solidarnostnih 
upravičencev niti v krog, kjer bi lahko pridobili stanovanje iz vzajemno zdru- 
ženih sredstev. Ta stanovanja, če jih lahko tako imenujem, ker jih po zakonu 
o stanovanjskih razmerjih ne moremo tako obravnavati, ne spadajo v krog 
solidarnostnega reševanja stanovanjskih vprašanj. Imajo poseben status tudi 
po zakonu o stanovanjskih razmerjih. Vir financiranja je povsem drug. V tem 
primeru je jasno, da ne moremo uporabiti dohodka za financiranje graditve 
samskih domov, lahko pa uporabimo seveda čisti dohodek. Vemo, da so v marsi- 
kateri slovenski občini dosegli zavidljive rezultate pri razreševanju stanovanj- 
skih vprašanj za samske delavce prav z združevanjem sredstev iz čistega do- 
hodka, iz skladov skupne porabe, ob sodelovanju stanovanjskih skupnosti in 
da tudi ni razloga, da ne bi na ta način tudi v prihodnje združevali sredstev 
za poseben namen, to se pravi za izgradnjo domov za samske delavce. Vsekakor 
pa je to prvenstvena skrb in obveznost vsake organizacije združenega dela, da 
poskrbi za rešitev stanovanjskih problemov za svoje samske delavce, tako kot 
za vse ostale delavce. 

Seveda bo potrebno to upoštevati, ko bomo razpravljali o zakonu o sta- 
novanjskih razmerjih, kjer gre tudi za opredelitev statusa posameznih bivalnih 
prostorov. Verjetno se bomo morali ponovno dotakniti tega vprašanja in po- 
novno proučiti probleme, ki v zvezi s tem nastajajo. 

Tovariš Miklavčič se je v svoji razpravi dotaknil vprašanja zadrževanja 
sredstev in kontinuitete stanovanjske graditve. Ko govorimo o zadževanju 
sredstev za vzajemnost in solidarnost na računih združevalcev, to se pravi 
organizacij združenega dela, mislimo le na to, in tako naj bi v zakonu tudi 
določili, da gre za zadrževanje le za tisti čas, ko ni dejanske potrebe za to, da 
se ta sredstva angažirajo. Iz izkušenj dosedanjega poslovanja stanovanjskih 
skupnosti vemo, da so se često združevala sredstva na njihovih računih in 
ostajala neuporabljena. Da to ne bi bilo tako, moramo vgraditi v zakon tudi 
inštrument oziroma določbo, po kateri se sredstva združujejo v skupnosti le 
takrat, ko nastopi dejanska potreba, to pa seveda pomeni, da bo del sredstev 
potrebno stalno združevati, zato da bomo pokrivali tekoče potrebe stanovanjske 
graditve. Stanovanje, kot vemo, se ne začne in konča s tem, da gradbinec pride 
na gradbišče in v 13 ali 24 mesecih zgradi stanovanje, temveč da so tu potrebna 
vlaganja, ki trajajo tudi od treh do sedem let, seveda v odvisnosti od tega, kako 
smo organizirani. 

Glede prehodnega obdobja bo potrebno seveda v zakonu proučiti možnosti, 
da ga podaljšamo, ker je dejansko potreben nekoliko daljši čas kot je bilo 
prvotno opredeljeno. 

Tudi glede vprašanja, da bi zakon objavili čimprej, si bo Izvršni svet pri- 
zadeval, da bo na podlagi današnje razprave in predlogov takoj ko bo mogoče 
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oblikoval predlog zakona in da ga bomo v skupščinskih glasilih čimprej tudi 
objavili. Hkrati bomo objavili tudi dogovore o kreditiranju in financiranju, to 
je skupni republiški dogovor o izvajanju družbenoekonomskih odnosov na pod- 
ročju stanovanjskega gospodarstva. 

Naslednje vprašanje, ki je bilo poudarjeno, je vprašanje odnosa med sa- 
moupravnimi sporazumi o prehodu na ekonomske stanarine in samouprav- 
nimi sporazumi o temeljih planov stanovanjskih skupnosti, ki so v fazi pri- 
prav in sprejemanja. Tu mislim, da smo že v zvezi stanovanjskih skupnosti 
na posvetih s predstavniki stanovanjskih skupnosti pa tudi sicer povedali sta- 
lišče, po katerem se elementi samoupravnih sporazumov o prehodu na eko- 
nomske stanarine vgrajujejo v samoupravne sporazume o temeljih planov in 
to pomeni, da s sprejetjem samoupravnih sporazumov o temeljih planov ne bo 
več potrebe, da bi imeli posebne samoupravne sporazume o prehodu na eko- 
nomske stanarine. Gre tudi za to, da v samoupravnih sporazumih o temeljih 
plana obravnavamo celotno sfero gospodarjenja, katerega sestavni del so tudi 
stanarine in to še kako pomemben del. 

Predložene so bile pripombe še k nekaterim členom in mislim, da bo po- 
trebno te predloge delegatov proučiti in jih ustrezno vgraditi, kolikor niso v 
nasprotju z načelnimi stališči, do katerih se je Izvršni svet že opredelil. 

Tudi vprašanje amortizacije in prilagajanja amortizacije mislim, da je 
tehtno vprašanje. Predlagate, da naj bi se amortizacija prilagodila prehodu na 
ekonomske stanarine. 2e v letošnjem letu se je pokazalo, da s prehodom na 
ekonomske stanarine ne sledimo vsem povišanjem stroškov na tem področju, 
s tem pa se nam seveda rušijo razmerja med delitvijo stanarine na amortizacijo 
in stroške vzdrževanja. To pomeni, da bo potrebno to vprašanje ponovno pro- 
učiti in ga ustrezno vgraditi v zakon. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: V razpravi je bilo postavljeno tudi vpra- 
šanje prenove starih mestnih jeder! 

Maver Jerkič: Seveda je vprašanje rekonstrukcije in prenove starih 
mestnih jeder eno izmed perečih vprašanj. Za prenovo starih mestnih jeder 
moramo biti pripravljeni po spomeniško-varstveni, tehnični, ekonomski, pravni 
in drugih plateh. Nekateri, ki ste se s tem problemom ukvarjali, to dobro po- 
znate. Po drugi strani pa gre za težko finančno vprašanje. V zakonu seveda ne 
moremo reševati celotne prenove starih mestnih jeder. Rešujemo lahko le 
probleme, ki so vezani na družbena stanovanja, medtem ko bo potrebno za vse 
ostale probleme, to se pravi za rekonstrukcijo in prenovo starih mestnih jeder, 
kjer imamo mešano strukturo, angažirati vse družbene sile, od interesnih skup- 
nosti pa do organizacij združenega dela. Predvsem mislimo tudi na trgovce, ki 
imajo tu poslovne prostore in podobno, da sklepajo posebne samoupravne spo- 
razume za prenovo takih mestnih jeder in da se ob tem angažirajo vsi, ne samo 
v tehničnem smislu, temveč tudii s sredstvi, da jih združujejo in postopoma 
pričenjajo s prenavljanjem starih mestnih jeder. Seveda ne more stati ob strani 
tudi stanovanjska skupnost oziroma vsi tisti, ki v stanovanjski skupnosti zdru- 
žujejo sredstva. Morali se bodo dogovarjati tudi o delu teh sredstev, ki naj se 
angažirajo pri prenovi in revitalizaciji starih mestnih jeder. 

Poudarjeno je bilo tudi vprašanje delegatke iz Nove Gorice, namreč, da v 
zakon o stanovanjskem gospodarstvu nismo uspeli vgraditi vseh tistih instru- 
mentov, ki bi zagotavljali razreševanje stanovanjskih vprašanj predvsem v 
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hribovitih predelih. To je tudi razumljivo. Zakon o stanovanjskem gospodar- 
stvu obravnava problematiko angažiranja, združevanja in gospodarjenja z 
družbenimi sredstvi za potrebe družbeno usmerjene stanovanjske gradnje in 
seveda v okviru tega tudi za del individualne gradnje. Posebej je izven sistema 
v zakon vgrajena tudi določba, da se iz solidarnostnih sredstev dajejo krediti 
v naslednjem srednjeročnem obdobju tudi za razreševanje stanovanjskih vpra- 
šanj kmetov-borcev. To se pravi, da bomo v naslednjem srednjeročnem ob- 
dobju reševali prek solidarnosti stanovanjska vprašanja kmetov-borcev na ta 
način, da bodo upravičenci dobili kredite za prenovo ali graditev stanovanj. 
En del te problematike je torej urejen, za drugi del pa nimamo sistemske re- 
šitve, ki bi dovoljevala, da bi združena sredstva uporabljali tudi v druge 
namene. 

Delegat iz Kamnika je postavil zahtevo, da naj bi hkrati z zakonom o sta- 
novanjskem gospodarstvu sprejeli oziroma pripravili in razpravljali tudi o 
drugi zakonodaji, ki je neposredno vezana na stanovanjsko gospodarstvo. Tu 
gre za obveznost Izvršnega sveta, za katero mislim, da bo izpolnjena, ker bomo 
v naslednjih mesecih obravnavali tudi nekatere zakone s področja zemljiške 
in komunalne politike, ki je neposredno vezana na to problematiko in zakon 
o graditvi objektov, ki se nanaša na področje investitorstva. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo postaviti kakšno 
vprašanje? (Ne.) 

Ce ne želi nihče več razpravljati, potem zaključujem razpravo in predla- 
gam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o stanovanjskem gospodarstvu se sprejme skupaj s sta- 
lišči Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in s stališči Republiškega komi- 
teja za varstvo okolja in urejanje prostora. 

2. Predlog zakona naj pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva stališča, pred- 

loge in mnenja, dane v poročilih delovnih teles Skupščine in zbora, pripombe 
skupin delegatov in pripombe iz razprave delegatov na seji zbora. 

Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Tudi nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o sprejemanju začasnih ukrepov družbenega varstva samoupravnih pravic in 
družbene lastnine. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil tovariša Marjana Simiča, člana Izvršnega sveta in 
predsednika Republiškega komiteja za delo. Tovariš Simič, ali želite besedo? 
(Da.) Prosim! 

Marjan Simič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Perdloženi osnutek zakona o sprejemanju začasnih ukrepov družbenega 
varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine je izdelan na podlagi pri- 
pomb, stališč in predlogov, ki so jih sprejeli vsi trije zbori na svojih sejah 
28. maja tega leta. 

V osnutku je v 1. členu deloma razširjen obseg razlogov, ki utemeljujejo 
izrekanje začasnih ukrepov, pri čemer velja omeniti, da je sedaj predvidena 
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možnost začasne omejitve izplačevanja sredstev za osebne dohodke in skupno 
porabo največ do višine, ki jo določi skupščina hkrati z izrečenim začasnim 
ukrepom. 

V bistvu gre za zakon, ki n'aj uveljavi pravila o tem, kdaj in kako uporabiti 
izjemno možnost začasnih ukrepov družbenega varstva. Teh pravil doslej ni. 
Zakon o združenem delu pa v drugem odstavku 35. člena izrecno omenja, da 
lahko skupščina družbenopolitične skupnosti v okviru svojih pravic in dolž- 
nosti ter pod pogoji in v postopku, ki jih določa zakon, izvede določene ukrepe. 

Z zakonom urejen postopek je torej pogoj za zakonito uporabo tega var- 
stva. Predvideni zakon naj bi torej z določitvijo temeljnih načel in pravil po- 
stopka bistveno izpopolnil sistem družbenega varstva samoupravnih pravic in 
družbene lastnine ter s tem prispeval k smotrni in učinkoviti ter zakoniti upo- 
rabi sisema tega specifičnega varstva. Že sama zakonska definicija tega var- 
stva namreč kaže, da brez predhodno objektivno ugotovljenih in z zakonom 
predvidenih razlogov, ukrepov tega varstva ni mogoče izreči oziroma bi bila 
takšna uporaba nezakonita. Zato osnutek v skladu s pripombami in stališči, 
sprejetimi na zborih 28. maja, posveča pozornost načelom in osnovam samega 
postopka, zlasti še, ker je analiza dosedanje uporabe teh začasnih ukrepov do- 
kazala, da je poglavitni razlog za marsikatere nepravilnosti in težave, ki so se 
pokazale v praksi, v prvi vrsti dejstvo, da doslej postopek ni bil urejen. To 
potrjujejo tudi pripombe in predlogi, ki so jih dali oziroma sprejeli zbori na 
svojih že navedenih sejah in katerim je bila pri izdelavi osnutka namenjena 
vsa pozornost. Osnutek zahteva, da se v predhodnem postopku ugotovijo in 
ocenijo vsi razlogi in vse okoliščine, da dokazujejo utemeljenost oziroma ustrez- 
nost predvidenih začasnih ukrepov, njihovo primernost in pričakovano učin- 
kovitost glede na dejanske razmere in funkcijo sistema tega varstva. 

Osnutek dosledno vztraja na načelu materialne resnice, prav tako pa na 
načelu enakopravnosti vseh udeležencev, in sicer v vseh fazah postopka, ko 
mora skupščina v razpravi ob sodelovanju vseh prizadetih ugotoviti, ali pred- 
log za sprejem začasnih ukrepov vsebuje okoliščine in elemente, pomembne za 
utemeljen in zakonit izrek začasnih ukrepov družbenega varstva. 

Po predloženem osnutku zakona bi bil nesprejemljiv formalistično pri- 
pravljen predlog brez omenjenih elementov. Osnutek torej zahteva, da mora 
predlagatelj začasnih ukrepov predložiti skupščini skrbno izdelan predlog z 
vsemi podatki, iz katerih je mogoče spoznati in oceniti dejansko stanje, tako 
da je predlog primeren za postopek in obravnavo ter odločanje v skupščini. 

V osnutku je tudi razširjena in okrepljena vloga izvršnih svetov in orga- 
nov družbenega nadzorstva. S tem je po eni strani dana večja možnost za 
pravočasno in temeljito pripravo in uporabo tega varstva, katerega poglavitni 
namen je sanacija samoupravnih družbenoekonomskih odnosov, krepitev te- 
meljev družbeno-ekonomskih odnosov, ob upoštevanju družbene funkcije druž- 
bene lastnine, hkrati pa poudarjeno načelo zakonitosti uporabe tega varstva. 

Iz teh razlogov seveda v osnutku ni bilo možno in dopustno uveljaviti 
predlogov, da bi se ti ukrepi uporabljali tudi za reševanje raznih kadrovskih 
problemov za izvajanje raznih statusnih sprememb, za saniranje izgub in po- 
dobno. Take tendence kažejo, da ponekod enačijo ukrepe družbenega varstva 
z nadzorstvom nad delom organizacij združenega dela v smislu določb zakona 
o združenem delu. 

V osnutku pa zaenkrat ni izpeljan predlog, po katerem naj bi zakon po- 
oblastil za izrekanje začasnih ukrepov družbenega varstva Skupščino mesta 

22» 
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Ljubljane in Skupščino Obalne skupnosti Koper. V določbi 194. člena ustave 
SR Slovenije je namreč izrecno določeno, da v teh posebnih skupnostih delovni 
ljudje in občani uresničujejo določene skupne interese ter izvršujejo pravice 
in dolžnosti, ki jih tem skupnostim poverijo občine. V istem členu je dolo- 
čeno, da se s statusom določijo pravice in dolžnosti takšne posebne družbeno- 
politične skupnosti. Podlaga za pristojnost teh posebnih družbenopolitičnih 
skupnosti je torej v tem, da prizadete občine sporazumno to predlagano pri- 
stojnost uveljavijo v statutu teh skupnosti. 

Predlagam, da zbor sprejme predloženi osnutek zakona in zaveže predlaga- 
telja, da pri pripravi predloga zakona prouči vprašanja in stališča, ki so jih 
dala delovna telesa zbora, ko so obravnavala osnutek in ki jih bo še dala da- 
našnja razprava. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Simič! 
Osnutek zakon ste dobili. Dobili ste tudi informacijo o dosedanjih izkuš- 

njah pri uvajanju in uporabi začasnih ukrepov družbenega varstva samouprav- 
nih pravic in družbene lastnine. 

Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za družbenopolitični in komunalni 
sistem, Komisija za pravosodje in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru 
predložili pismena poročila. Želijo poročevalci besedo? (Ne.) 

Danes ste na klop dobili tudi predlog stališč Družbenopolitičnega zbora, ki 
obravnava predloženi akt po 72. členu poslovnika Skupščine, tako da o njem 
daje pristojnima zboroma svoja stališča. 

Pričenjam razpravo! Besedo ima tovariš Zvone Perlič, delegat iz Skupščine 
občine Celje. Prosim! 

Zvone Perlič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov, ki delegira delegata v Zbor občin iz Skupščine občine Celje, 
je razpravljala o osnutku zakona in tudi ugotovila, da je večina pripomb, ki jih 
je predlagal Svet za družbenopolitični sistem v predhodni razpravi in tudi 
skupina delegatov, upoštevanih. To jo še predvsem veseli zaradi tega, ker je 
zakon pripravljen dejansko na osnovi prakse, ki smo jo imeli v Celju glede 
uvajanja družbenega varstva. 

Vendar pa ugotavljamo, da predlagatelj ni upošteval nekaterih predlogov. 
Kdaj se Šteje, da so nastale motnje v samoupravnih odnosih in v čem se kaže, 
da škodujejo družbenim interesom? Tovariš Simič je o teh stvareh govoril in 
mislim, da moramo biti pri teh stvareh izredno pozorni, kajti zelo hitro bi se 
lahko nekatere stvari obrnile v škodo posamezni organizaciji združenega dela, 
kajti mnenja o tem, kdaj in v katerih primerih bi bilo potrebno posredovati 
in ukrepati v posamezni organizaciji združenega dela, so lahko zelo različna 
in prav tako interesi. 

Ker je uporaba teh ukrepov politično, upravno in strokovno dokaj občut- 
ljive narave in ker njihova uporaba pomeni poseg v samoupravne odnose, je 
potrebno poseči po teh ukrepih izjemoma. Praksa doslej Uveljavljenih ukre- 
pov kaže, da bi le kazalo vsaj okvirno opredeliti, kdaj je moten družbeni inte- 
res, saj bo drugače še vedno možno šikaniranje, torej zadrževanje in obotavlja- 
nje glede uvajanja posameznih ukrepov oziroma ukrepa, s tem pa se povzroča 
izguba časa, kar ima za posledico, da se družbena škoda samo še povečuje, ne 
pa odpravlja. Hvala lepa! 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? (Da.) Be- 
sedo ima Anka Tominšek, delegatka Skupščine mesta Ljubljane! 

Anka Tominšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Naša skupina delegatov je imela le eno pripombo, in sicer, naj bi se pri 
pripravi predloga zakona proučilo, ali se lahko med razloge za izrekanje začas- 
nih ukrepov družbenega varstva uvrsti tudi primer, ko se v organizacijah 
združenega dela opravljajo zadeve iz delovnega področja individualnega poslo- 
vodnega organa oziroma predsednika kolegijskega poslovodnega organa po 
vršilcu dolžnosti več kot 6 mesecev. To predlagamo zaradi tega, ker v praksi 
ugotavljamo in opažamo, da je takih primerov zelo veliko in da se izvrševanje 
dolžnosti podaljšuje prek zakonitega roka bodisi iz subjektivnih ali objektiv- 
nih razlogov. Obstoječa zakonodaja ne rešuje jasno ukrepanja v takih prime- 
rih, čeprav v praksi ugotavljamo, da je prisotna težnja po izrekanju začasnih 
ukrepov družbenega varstva v takih primerih, za kar pa po naši oceni ni do- 
volj jasne pravne podlage v določilih zakona o združenem delu. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovarišica Tominškova! Zeli 
še kdo besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Droč, delegat iz občine Izola! 

Stojan Droč: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša delegacija je ob obravnavanju tega osnutka zakona prišla do nekaterih 
spoznanj in podpira Zakonodaj no-pravno komisijo, ki predlaga, da je potrebno 
vnesti med razloge za izrek ukrepa družbenega varstva tudi neizvajanje ozi- 
roma kršitev družbenega dogovora in dodaja, da bi morali opredeliti vsebino 
ukrepa, kadar gre za kršitev materialnega značaja. Ob sprejemanju tako po- 
membnega zakona delegati menijo, da je nemogoče obiti vse pogostejše po- 
jave kršenja samoupravnih sporazumov, na primer cene, delitev osebnega do- 
hodka, ki rušijo pravni in samoupravni red v naši družbi. Prav tako tudi ni 
mogoče obiti mnenj, ki se pojavljajo včasih javno na primer prek televizije, 
da so nekateri subjekti upravičeni kršiti samoupravne sporazume. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Droč! Se kdo želi bese- 
do? (Ne.) 

Če ne, potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme na- 
slednji sklep: 

1. Osnutek zakona o sprejemanju začasnih ukrepov družbenega varstva 
samoupravnih pravic in družbene lastnine se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva stališča Druž- 

benopolitičnega zbora, pripombe, predloge in mnenja, dana v poročilih delov- 
nih teles zbora in Skupščine in pripombe iz razprave delegatov na seji zbora. 

Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (61 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. Hkrati ugotav- 
ljam, da je bil osnutek zakona sprejet v skladu s stališči Družbenopolitičnega 
zbora. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o 
kompenzacijah. 
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Osnutek zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen Izvršni svet. 
Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Janez Šinkovec iz Republiškega komite- 
ja za tržišče in splošne gospodarske zadeve! Tovariš Šinkovec, želite besedo? 
(Da.) Prosim! 

Janez Šinkovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi sprejetih izhodišč 
iz predloga za izdajo zakona o kompenzacijah in na podlagi mnenj, predlogov 
in pripomb skupščinskih teles pripravil osnutek zakona o kompenzacijah. Z 
zakonom o kompenzacijah bo zagotovljeno uresničevanje ustavnih načel in 
določb o enakopravnosti organizacij združenega dela pri pridobivanju dohod- 
ka in razpolaganju z rezultati dela. S tem bo v skladu -s 107. členom ustave SR 
Slovenije določeno, da je organ družbenopolitične skupnosti, ki je z akti, s ka- 
terimi se določa ali izvaja skupna ekonomska politika ter določajo pogoji poslo- 
vanja, ki trajneje in v večjem obsegu zmanjšujejo dohodek organizacij zdru- 
ženega dela in onemogočajo normalno reprodukcijo, dolžan hkrati določiti in 
zagotoviti ustrezno nadomestilo. Zakon bo poleg pooblastil v postopku za ugo- 
tavljanje kompenzacij torej moral glede na navedeno ustavno določbo urediti 
dve vprašanji, in sicer opredelitev aktov, s katerimi se določa in izvaja skup- 
na ekonomska politika, in opredelitev pogojev poslovanja, ki trajneje in v več- 
jem obsegu zmanjšujejo dohodek organizacije združenega dela in onemogo- 
čajo normalno reprodukcijo. 

Po predlagateljevem mnenju je treba za akte, s katerimi se v republiki 
določa in izvaja skupna ekonomska politika, šteti planske akte republike ter 
predpise in ukrepe na področju ekonomskih odnosov za uresničevanje skupne 
ekonomske politike v republiki. Za navedene pogoje poslovanja, ki prizade- 
nejo organizacijo združenega dela, pa je treba šteti pogoje, s katerimi se vzpo- 
stavljajo odnosi v pridobivanju in razporejanju dohodka vseh organizacij 
združenega dela v posameznih gospodarskih panogah, ki onemogočajo, da se 
uresničijo skupni interesi in cilji, določeni s planskimi akti republike. Po pred- 
lagateljevem mnenju se morajo torej tako opredeljeni pogoji nanašati na ce- 
lotno panogo in ne na posamezne organizacije. 

Če bi namreč osnovo za ocenjevanje, ali so podani pogoji za kompenzacijo, 
predstavljal dohodek posamezne- organizacije, pri čemer pa bi bilo nemogoče 
ločiti določene pogoje pridobivanja dohodka od učinkov notranjih faktorjev, 
bi bilo prizadeto načelo delitve po delu, torej načelo, da se različno delo tudi 
različno vrednoti. Sistem kompenzacij mora upoštevati takšne razlike v eko- 
nomskem položaju, saj bi v nasprotnem primeru destimulativno deloval na po- 
večanje produktivnosti, rentabilnosti in ekonomičnosti dela. 

Kompenzacije bo v republiki organizacijam združenega dela v posameznih 
gospodarskih panogah zagotavljala Skupščina SR Slovenije, kadar bo ob spre- 
jemanju aktov, s katerimi se določa ali izvaja skupna ekonomska politika, 
ugotovila, da bodo nastopili z zakonom določeni pogoji. Obenem z zagotovitvijo 
nastopa teh pogojev pa bo Skupščina določila tudi obliko kompenzacij in vir 
sredstev za njihovo zagotovitev ter obseg in čas, za katerega se zagotovijo. 
Pri tem bo treba kompenzacije zagotavljati le za čas, dokler se ne dosežejo 
cilji in naloge skupne ekonomske politike, za katerih uresničitev se zagotav- 
ljajo kompenzacije oziroma dokler ne nastanejo pogoji, ob katerih je te cilje in 
naloge mogoče uresničiti tudi brez kompenzacij. Seveda pa ob teh pogojih 
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čas zagotavljanja kompenzacij ne bo smel biti daljši od časa, za katerega je 
določena skupna ekonomska politika v republiki. 

Glede tako zasnovanih rešitev v zakonskem osnutku so se pristojni od- 
bori Zbora občin in Zbora združenega dela ter Zakonodajno-pravna komisija 
že izrekli ter jih v pretežni meri podpirajo. Izrekli pa so tudi kritične pripombe 
v zvezi z opredelitvijo pogojev poslovanja, ki trajneje in v večjem obsegu 
zmanjšujejo dohodek in onemogočajo normalno reprodukcijo. Izvršni svet 
bo pripombe glede tega vprašanja kot tudi glede drugih vprašanj upošteval 
pri oblikovanju predloga zakona. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Osnutek zakona ste dobili. Obrav- 
navali so ga Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj, Odbor za finance 
in Zakonodajno-pravna komisija, ki so poročilo predložili zboru. Želijo poro- 
čevalci besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo! Besedo ima tovariš Ivan Spruk, delegat iz občine 
Kamnik. Prosim! 

Ivan Spruk: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov za 
Zbor združenega dela, področje gospodarstva in skupina delegatov za Zbor ob- 
čin Skupščine SR Slovenije iz Kamnika sta na skupni seji dne 26. 9. 1980 ob- 
ravnavali osnutek zakona o kompenzacijah in menita, da je pred sprejemom 
zakona potrebno odgovoriti na vsa vprašanja, navedena v poročilu Zakono- 
daj no-pravne komisije k osnutku zakona. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo besedo? (Da.) Prosim, besedo 
ima tovariš Droč iz Izole! 

Stojan Droč: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina delegatov je obravnavala predloženi zakon in si zastavila vpra- 
šanje, ali ne bi bilo vendarle potrebno morda 8. člen navedenega zakona, ki 
zavezuje občine, da zagotovijo sredstva za kompenzacije organizacijam zdru- 
ženega dela, dopolniti tako, da bi se dolžnosti občin točneje opredelile z upo- 
števanjem ekonomskih moči in posebnosti. Menili smo, da gre za take občine, 
ki neposredno mejijo na Italijo. Mi smo tam blizu in je možno razviti malo- 
obmejni promet. Z maloobmejnim prometom pa se večata tudi potrošnja in 
povpraševanje. Pri nas je to izredno poudarjeno pri mesu. Prav v tem primeru 
če bi šlo za tako kompenzacijo, bi morali naši občani nositi veliko večje breme, 
ki pa ga ne bi mogli zanemariti, kadar se to obravnava. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo besedo? (Da.) Prosim, besedo 
ima tovariš Zvone Perlič iz Celja. 

Zvone Perlič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Čeprav je bilo že poudarjeno stališče glede normalne reprodukcije in tudi po- 
stavljeno vprašanje o tem, želim to še posebej poudariti tudi s stališča Celja. 
Poleg tega pa želim povedati tudi to, da ocenjujemo, da je osnutek zakona ve- 
liko presplošen. Mislim, da bi nekatere stvari morali bolj konkretno obdelati, 
predvsem v tistem delu, ki opredeljuje kdaj, v kakšnih primerih in v kakšnem 
obsegu se uveljavljajo kompenzacije. Menimo namreč, da bi moralo biti to 
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področje nekoliko širše obdelano za vse primere, kjer se pojavljajo problemi, 
in ne samo na primer na področju zagotavljanja prehrane oziroma preskrbe. 

Pri normalni reprodukciji pa menimo, da takšna dikcija, kot je uporab- 
ljena, navaja na ravnanje in ukrepanje v smislu pokrivanja trajno in v večjem 
obsegu izpadlega dohodka le za enostavno reprodukcijo. Ce bi to tako veljalo, 
potem bi se kaj lahko zgodilo, da bi se tudi po prenehanju potrebe po kom- 
penzacijah objektivno poslabšal položaj organizacij združenega dela, ki so za- 
radi posebnega družbenega interesa morale zadržati cene na določenem nivoju. 
Ob trajnejšem izpadu dohodka bi bile torej tudi znatneje prizadete, kar pa 
prav gotovo ne bi bilo dobro, saj bi jim s tem onemogočali njihov normalni 
razvoj. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Tovariš Šinkovec je povedal, da 
bo Izvršni svet vse pripombe skrbno proučil in jih upošteval ali pa argumen- 
tiral, zakaj jih ne more upoštevati. 

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

1. Osnutek zakona o kompenzacijah se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

. 3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 
loge in mnenja delovnih teles Skupščine in zbora ter pripombe iz razprave de- 
legatov na seji zbora. 

Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (61 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen Izvršni svet in za 
svojega predstavnika določil tovariša Karmela Budihno, namestnika predsed- 
nika Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Tovariš 
Budihna, želite besedo? (Da.) Prosim! 

Karmelo Budihna: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Za uvod v razpravo o osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o kmetijskih zemljiščih najbrž ni potrebno posebej obravnavati osnov- 
nih izhodišč, ki so vodila do oblikovanja tega zakona, niti ne bi želel navajati 
vseh sprememb, ki so bile vnesene v osnutek na osnovi razprave o predlogu 
za izdajo zakona, ker so ta stališča vsebovana že v obrazložitvi. Omejil bi se 
samo na nekatera vprašanja, za katera predlagatelj misli, da so najpomemb- 
nejša za razpravo o osnutku zakona. 

Pri oblikovanju osnutka zakona je predlagatelj vse pripombe in stališča iz 
celotne razprave o predlogu za izdajo zakona temeljito proučil in jih skušal 
maksimalno upoštevati oziroma vsebinsko vgraditi v osnutek zakona. Pri tem 
je bilo treba opraviti tudi nekatere posvete, zlasti pri opredelitvi ustreznih 
rešitev za tista vprašanja, ki so v razpravi o predlogu za izdajo zakona ostala 
nerazrešena. Zaradi tega je osnutek zakona glede na predlog za izdajo zakona 
vsebinsko dopolnjen v naslednjem: 
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1. Poleg osnovne intencije 14. člena zakona o kmetijskih zemljiščih, ki 
opredeljuje višino odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega 
zemljišča oziroma gozda, je bilo ves čas postopka za sprejem zakona prisotno 
vprašanje glede oprostitev plačila odškodnine za gradnjo objektov za vzrejo 
brojlerjev in prašičev. 

V predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kme- 
tijskih zemljiščih smo izhajali iz stališča, da so te odškodnine oproščeni vsi 
objekti tiste kmetijske proizvodnje, za katero je zemljišče neobhodno potrebno 
osnovno sredstvo. Zato tudi v osnutku zakona nismo upoštevali teh pripomb 
iz razprave o predlogu za izdajo zakona. 

Glede na to, da je razprava v skupščinskih odborih ob osnutku zakona po- 
novno opozorila na potrebo po oprostitvi plačila te odškodnine, predvsem za 
objekte za prašičerejsko proizvodnjo, je v tem času predlagatelj vprašanja 
ponovno proučil in sodi, da bi bilo mogoče sprejeti predlog, da se gradnja ob- 
jektov za prašičerejsko proizvodnjo ne šteje za spremembo namembnosti kme- 
tijskega zemljišča in gozda, saj ti proizvajalci, kot je razprava pokazala, velik 
del krme pridelajo doma. Stališče do gradnje objektov za vzrejo brojlerjev, pa 
naj po mnenju predlagatelja ostane nespremenjeno. 

2. Ob pripravi osnutka zakona smo glede na opozorila delegatov temeljito 
proučili vprašanja glede možnosti poenotenja višine odškodnine za vso repu- 
bliko. Nekateri delegati so celo zahtevali, da bi se definirale odškodnine po 
posameznih občinah. Predlagatelj te iniciative ne sprejema. Pri tem je upošteval 
dejstvo, da je pri določanju višine odškodnine treba upoštevati lego in kako- 
vost zemljišča, česar pa zaradi specifičnih razmer, ki so prisotne po posamez- 
nih občinah, ni mogoče urejati z enega mesta in je to možno realno opraviti 
le na nivoju občine. S tem pa ne zanikamo potrebe po realnejšem določanju 
odškodnin po občinah in po večji usklajenosti teh odškodnin v vsej republiki. 
Sodimo, da je zaradi občutljivosti problematike to poenotenje in realnejše do- 
ločanje višine odškodnine potrebno najprej doseči po poti dogovarjanja ob- 
čin, torej po samoupravni poti. 

Zveza kmetijskih zemljiških skupnosti je zato že povzela iniciativo za do- 
ločitev okvirnega predloga višine odškodnine, ki naj bi služila občinam kot 
osnova pri opredelitvi njihovih odškodnin. Nosilca aktivnosti za poenotenje 
višin odškodnine po tej poti pa naj bi bila Zveza kmetijskih zemljiških skup- 
nosti in Skupnost slovenskih občin. 

Ob upoštevanju stališč in zahtev delegatov glede višin minimalne odškod- 
nine se je predlagatelj odločil za drugačno rešitev, kot je bila predložena v 
predlogu za izdajo zakona. V razpravi so namreč mnogi razpravljalci izražali 
bojazen, da bodo, če se sprejme, tako kot je bilo predlagano v predlogu za iz- 
dajo zakona, povečana minimalna odškodnina, glede na dolgotrajno proceduro 
za spremembo občinskih odlokov, ogroženi programi, ki so jih zemljiške skup- 
nosti v občinah sprejele na osnovi pričakovanih dohodkov na podlagi starega 
zakona. Zaradi take bojazni in zaradi take razprave se je predlagatelj odločil 
za drugačno rešitev, kot je bila predlagana v predlogu za izdajo. Vsebina re- 
šitve je v tem, da naj se določi minimalna odškodnina 20 dinarjev in da naj se 
odškodnina, ki so jo določili občinski odloki, že po zakonu poveča za 10 dinarjev. 

Taka rešitev omogoča dvoje. Prvič, zagotavlja tak obseg sredstev, kot ga je 
upošteval predlagatelj, ko je predlagal minimalno odškodnino 25 dinarjev in 
ki temelji za naslednje srednjeročno obdobje na predlaganem obsegu melio- 
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racij 10 do 12 000 hektarjev kmetijskih zemljišč. Po drugi strani pa ta rešitev 
hkrati zagotavlja občinskim zemljiškim skupnostim tista sredstva, ki so jih 
programirala na začetku leta. 

3. Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v mesecu 
juniju in juliju tega leta izvajal anketo o prihodkih in porabi sredstev kmetij- 
skih zemljiških skupnosti za leto 1979. To je bila zahteva delegatov. Iz te ana- 
lize je razvidno, da so kmetijske zemljiške skupnosti v letu 1979 zbrale skupaj 
s prenosom iz preteklega leta 277 800 000 dinarjev. V letu 1979 so od teh sredstev 
za svojo ožjo redno dejavnost porabile skupaj 154 milijonov dinarjev, za so- 
financiranje investicijsko-tehnične dokumentacije, za prostorsko ureditvene 
operacije, premostitvene kredite ustanoviteljicam kot premostitveno pomoč za 
melioracije pa nadaljnjih 38 milijonov dinarjev, kar pomeni, da je bil prenos 
sredstev v leto 1980 približno enak kot v letu 1979. Ta je po našem mnenju iz- 
redno visok in znaša okoli 83 milijonov dinarjev. 

Za razliko od takšne bilance sredstev kmetijskih zemljiških skupnosti v 
občinah pa je bilanca sredstev, ki se namensko zbirajo pri Zvezi vodnih skup- 
nosti Slovenije za prostorske ureditvene operacije, popolnoma drugačna. V 
letu 1979 se je zbralo nekaj manj kot 54 milijonov dinarjev, za razliko od 277 
milijonov, ki so bila v celoti porabljena za melioracije. S temi sredstvi se je 
lansko leto omogočila melioracija 2753 ha. Zaradi tega Vodna skupnost ne iz- 
kazuje nobenega salda. Ugotavljamo celo, da je ostalo za 90 milijonov dinarjev 
zahtevkov nerealiziranih zaradi pomanjkanja denarja. 

Nerealiziran plan melioracij in dejstvo, da največ sredstev ostaja neizkori- 
ščenih pri tistih kmetijskih zemljiških skupnostih, ki imajo relativno visok do- 
tok sredstev od spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča in imajo rela- 
tivno majhne potrebe po izvajanju agrarno prostorskih operacij ali pa so slabo 
organizirane, pa dokazuje upravičenost prizadevanja po dodatnem združevanju 
sredstev kmetijskih zemljiških skupnosti in njihovo usmerjanje na tista pod- 
ročja, kjer bo njihova poraba družbeno bolj potrebna oziroma opravičljiva. To 
zahtevo so postavili v svoji razpravi tudi delegati in ta zahteva je uresničena 
v osnutku zakona. Taka iniciativa pa je dejansko že povzeta tudi s strani Zveze 
kmetijskozemljiških skupnosti. 

Končno bi še rad poudaril, da to ni zadnja dopolnitev zakona o kmetijskih 
zemljiščih, ki je bil sprejet v letu 1978, ampak bo treba ta zakon dopolniti zla- 
sti v tistih poglavjih, kjer je govor o prostorski ureditvi in varstvu kmetijskih 
zemljišč. Predvsem imam v mislih 10. in 141. člen, ker so tema dvema členoma 
v razpravi oporekali in bi ju bilo potrebno spremeniti, ker povzročata težave 
pri nekaterih investicijah. 

Glede na to, da je bil po sprejetju zakona o kmetijskih zemljiščih sprejet 
zakon o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije, ki 
ureja globalno tudi prostorsko problematiko oziroma bo to problematiko končno 
uredil zakon o urejanju prostora, je potrebno, da ta dva člena ostaneta še na- 
dalje v veljavi, zakon o urejanju prostora pa je že v pripravi. Ko bo ta zakon 
sprejet, bo avtomatično odpadla potreba po teh dveh tako oporekanih členih. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Osnutek zakona ste dobili. Ob- 
ravnavala sta ga Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj in Zakono- 
dajno-pravna komisija, ki sta zboru poročala. Želita poročevalca besedo? (Ne.) 
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Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Jože Čeh, delegat iz občine Ptuj. 
Prosim! 

Jože Ceh: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! K besedilu 
osnutka zakona dajemo naslednja stališča. 

Glede spremembe 5. odstavka 2. člena, kjer naj se dosedanjemu 4. od- 
stavku doda novi 5. odstavek, ugotavljamo, da vse kmetijske prostorske ure- 
ditvene operacije doslej niso bile taksativno naštete v družbenih planih SR 
Slovenije. Zaradi tega se v praksi često postavlja vprašanje akta Skupščine 
SR Slovenije iz 103. člena zakona o kmetijskih zemljiščih. V kolikor je to samo 
dosedanja slaba praksa, ki jo je potrebno odpraviti, ne nasprotujemo navajanju 
srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije v osnutku zakona. Če pa se bo 
tak način načrtovanja, kot je bil doslej, obdržal, je potrebno kmetijske pro- 
storske ureditvene operacije našteti v nekem drugem pomembnem aktu, ki ga 
lažje prilagajamo dejanski situaciji. 

V istem odstavku oporekamo združevanju sredstev s posebnim zakonom, 
ker ni opredeljen način združevanja sredstev. Dosedanji zakon namreč opre- 
deljuje financiranje Zveze kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije v od- 
stotku njihovega prihodka. Ker pa prihodek zaradi različnih višin odškodnin za 
spremembo kmetijskega zemljišča zelo niha in ni enak, ni mogoče združe- 
vati sredstev, če ni to način za izvajanje kmetijskih prostorskih ureditvenih 
operacij. 

K 3. členu predlagamo, da se varianta črta. Skupina delegatov je ugotovila, 
da niso upoštevani predlogi, po katerih naj bi zakon določal odškodnino za 
vso republiko enotno za posamezne zemljiške kategorije. Kljub utemeljeni 
razlagi v 3. točki obrazložitve se ne moremo strinjati z različno višino odškod- 
nine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča po občinah. Stopnja 
je lahko diferencirana glede na lego in kakovost zemljišč, ni pa razloga, da bi 
morala biti različna po občinah. Ker nadaljnje odvajanje sredstev temelji na 
prihodkih kmetijskih zemljiških skupnosti, je dogovor o večjem združevanju 
sredstev v Zvezi kmetijskih zemljiških skupnosti otežkočen. 

Ugotavljamo, da imamo pri nas visoke odškodnine, ker smo kmetijska ob- 
čina, zato pa smo tudi občina z manj razvitimi krajevnimi skupnostmi. Go- 
steje poseljene oziroma mestne občine, nimajo potreb po sredstvih za kmetij- 
stvo. Ker pa so toliko večji porabniki hrane, bi njihov interes moral biti naj- 
manj tolikšen kot je naš za izboljševanje kmetijskih zemljišč. Zato ponovno 
predlagamo, da se odškodnina za spremembo namembnosti kmetijskega zem- 
ljišča določi enotno za vso SR Slovenijo, diferencirano pa glede na lego in 
kakovost zemljišča, ali pa da se občine zaveže s tem zakonom, da višine do- 
ločijo s posebnim sporazumom. 

Predlagatelj tudi ni upošteval predloga za spremembo 4. odstavka 14. 
člena zakona v tem smislu, da bi se odškodnina zaradi spremembe namemb- 
nosti ne plačevala, kadar se na zemljišču gradijo hlevi za perutnino in prašiče. 
Razlaga predlagatelja zakona, da gre pri gradnji hlevov za prašiče in piščance 
za objekte, ki temeljijo na kupljeni krmi in industrijskem načinu pitanja, se 
nam zdi sprejemljivo za perutnino. Ne moremo pa se strinjati s tako razlago 
za objekte za vzrejo prašičev. Ob sedanji slabi oskrbi z mesom si v občini priza- 
devamo, da bi povečali zmogljivosti za vzrejo prašičev v zasebni reji oziroma 
v kooperacijskem sodelovanju s farmo prašičev in zasebnih rejcev, s tem da 
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v veliki meri računamo na krmo, pridelano na lastni kmetiji. Zato predlagamo, 
da se to vprašanje ponovno prouči in v zakonu opredeli, da se za objekte za 
vzrejo prašičev ne plačuje odškodnina zaradi spremembe namembnosti zem- 
ljišča. Danes pa smo slišali predstavnika Izvršnega sveta, da bo to vključeno 
v smislu naših pripomb. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Alojz Ro- 
gina, delegat iz občine Domžale. Prosim! 

Alojz Rogina: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov občine Domžale je razpravljala o osnutku zakona in 
sprejela naslednji pripombi. 

1. Odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča naj 
bi bila enotna za vso Slovenijo. Najnižja odškodnina za m2 naj ne bi bila 
nižja od 25 dinarjev, s tem da Zvezi vodne skupnosti pripada 15 dinarjev, 
ostalo, torej 10 dinarjev, pa kmetijski zemljiški skupnosti. Zakon o spremembi 
in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih predlaga le 20 dinarjev, s tem pa 
kmetijskih zemljiških skupnosti ne bi spodbujali k pridobivanju in zboljše- 
vanju kmetijskih zemljišč, če bi ji ostalo le 5 dinarjev. 

2. Peti odstavek 3. člena naj se na koncu dopolni še s stavkom, ki naj se 
glasi: »S tem odlokom se ne glede na določbe 79. člena tega zakona hkrati 
uvede tudi komasacijski postopek, če je komasacija potrebna.« 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Besedo ima tovariš Lojze Ceglar, 
delegat Obalne Skupnosti občin Koper. Prosim! 

Alojz Ceglar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V imenu skupine delegatov Obalne skupnosti občin Koper želim k tej točki 
dnevnega reda dodati naslednje. 

Varovanje kmetijskih zemljišč nedvomno sodi med prioritetne naloge na- 
šega nadaljnjega družbenoekonomskega razvoja, saj je ta naloga tesno pove- 
zana z nekaterimi drugimi pomembnimi nalogami, ki zadevajo predvsem po- 
speševanje kmetijske proizvodnje in varovanje okolja. Obveznost uporabnikov, 
ki spreminjajo namembnost kmetijskih zemljišč, da z odškodnino, ki jo do- 
loča zakon o kmetijskih zemljiščih, zagotovijo sredstva za nadomestitev in 
osposobitev novih zemljišč, je le eden od ukrepov, ki lahko prispevajo k bolj 
smotrnemu razpolaganju z zemljišči. Ce pa izhajamo iz poprečne obremenitve, 
ki jo določa osnutek sprememb zakona, je malo verjetno, da bi bila obremenitev 
toliko pomembna, da bi vplivala na izbiro lokacije s strani investitorja za iska- 
nje ustrezne rešitve na manj kvalitetnem zemljišču. 

Da bi dosegli predvidene cilje, je po našem mnenju potrebno zlasti dvoje: 
1. Da se z družbenimi plani v okviru dogovarjanja o koriščenju prostora 

usmerja stanovanjsko izgradnjo ter gradnjo proizvodnih in infrastrukturnih 
objektov predvsem na zemljišča, ki so manj primerna za kmetijsko rabo in 

2. da se odškodnina zaradi spremembe namembnosti zemljišča ustrezno 
diferencira ne samo glede na kvaliteto zemljišč, za ikar bi se bilo vsekakor po- 
trebno dogovoriti za enotne kriterije za vso republiko, temveč tudi glede na 
specifičnost posameznega posega v prostor, ki ga povzroča konkretna spre- 
memba namembnosti. To je zlasti pomembno, kadar je zaradi posega priza- 



41. seja 349 

deto neko večje zaokroženo kmetijsko zemljišče ali kadar pomeni sprememba 
namembnosti poseg, ki bo znižal raven ekološke uravnoteženosti oziroma za- 
hteval dodatne ukrepe za zaščito okolja, če naj se ohrani kvalitetna raven tudi 
ostalih okoliških kmetijskih zemljišč. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Marija 
Rus, delegatka iz Novega mesta. Prosim! 

Marija Rus: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! Skupina 
delegatov za Zbor občin iz Novega mesta je na seji dne 26. 9. 1980 obravnavala 
osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih 
in je na podlagi mnenja Izvršnega odbora Kmetijske zemljiške skupnosti izobli- 
kovala naslednje stališče. 

S predlagano vsebino sprememb in dopolnitev v celoti soglašamo, razen 
z določbo, s katero je predvidena možnost za izdajo novega zakona za obvezno 
združevanje sredstev kmetijskih zemljiških skupnosti, če jih le-ta sproti ne 
porabi. Do take odločitve smo prišli na podlagi ugotovitev, da bo s plačevanjem 
odškodnine 15 dinarjev za m2 Zvezi vodnih skupnosti Slovenije odvedeno in 
združeno 75 % sredstev, ki jih bodo v, naslednjem obdobju plačali porabniki 
zemljišč. Zato menimo, da naj ne bi združevali ostalih 25 % sredstev, ki pri- 
padajo Kmetijski zemljiški skupnosti, ker jih je potrebno vložiti v manjše 
agrarne posege v vseh občinah in s tem vsaj delno ublažiti pripombe občanov, 
ki terjajo od Kmetijske zemljiške skupnosti vidne učinke za plačane odškodnine. 
Poleg tega temelji dana odločitev in pripomba še na ugotovitvi, da plan agrar- 
nih posegov v Sloveniji, ki se finančno krije s sredstvi združenih odškodnin, ne 
upošteva interesov občin. Glede na prispevek posameznih občin in ne upošte- 
vajoč njihovo problematiko pri oskrbi prebivalstva s kmetijskimi proizvodi, so 
ta sredstva pretežno usmerjena v območja severovzhodne Slovenije, kar pa ni 
v celoti sprejemljivo. 

Če upoštevamo, da se v občini Novo mesto pozida letno okoli 60 hektarjev 
kmetijskih zemljišč, lahko ugotovimo, da bo Kmetijska zemljiška skupnost 
Novo mesto v novem srednjeročnem obdobju odvedla in združila pri Zvezi 
vodnih skupnosti Slovenije 45 milijonov novih dinarjev, z republiškim planom 
pa se zagotavlja, da bo prejela od združenih sredstev le okoli 7 milijonov di- 
narjev. To neugodno razmerje med obveznostmi za združevanje sredstev ter 
že opredeljeno plansko porabo bo imelo negativne posledice za skladen razvoj 
kmetijstva v Sloveniji. Znano je namreč dejstvo, da območja, v katera bo vlo- 
ženo največ sredstev, že sedaj beležijo večje uspehe na področju kmetijstva. 
Razlog, da bi pri zemljiških skupnostih ostajal del sredstev neporabljenih, je 
v tem, da so kmetijske zemljiške skupnosti kadrovsko prešibke, kmetje pa ne- 
zainteresirani za agrarne posege. Slednje se odraža predvsem v nedotakljivosti 
njihovih zemljišč. 

Da bi kmetijske zemljiške Skupnosti dosegle večje uspehe pri agrarnih 
posegih na zemljiščih v lasti kmetov, bi bilo potrebno spremeniti zakon o kme- 
tijskih zemljiščih v takem obsegu, da bi bilo te posege mogoče izvajati tudi v 
primerih, ko se kmetje sami zanje ne odločajo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Ivo Mi- 
klavčič, delegat iz Kranja. Prosim! 
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Ivo Miklavčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! V razpravi o osnutku tega zakona smo na skupini oblikovali dve kratki 
pripombi, in sicer. 

V obrazložitvi je napisano, da so sredstva, ki se bodo združevala na pod- 
lagi sporazuma ali na podlagi zakona, povratna sredstva. Predlagamo, da naj se 
to zapiše tudi v 2. členu zakona, ki govori o združevanju. 

In potem še tehnična zadeva. Predlagamo, da se v 4. členu določi, da se ob- 
veznost, ki se vplačuje Zvezi vodnih skupnosti, nakazuje neposredno vodni 
skupnosti, ne pa prek kmetijske zemljiške skupnosti. Menimo, da bi bil s tem 
poenostavljen postopek glede finančne knjigovodske evidence, vsak pa bi dobil 
svoje. Zato naj bi upravni organ, ki določa višino odškodnine, z odločbo že takoj 
razmejil ta prispevek. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Besedo ima tovariš Ivan Spruk, de- 
legat iz Kamnika. Prosim! 

Ivan Spruk: Tovarišice in tovariši! Skupini delegatov za Zbor zdru- 
ženega dela, področje gospodarstva in za Zbor občin Skupščine SR Slovenije 
iz občine Kamnik sta na skupni seji dne 26. 9. obravnavali osnutek zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih in predlagata, da se 
v zakonu določi najnižji in najvišji znesek odškodnine. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo besedo? (Da.) Predstavnik Re- 
publiške konference SZDL, Slavko Glinšek, ima besedo. 

Slav k o Glinšek : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati. Uresničevanje zastavljene zemljiške politike, kot je opredeljena v že 
veljavnem zakonu in stališčih družbenopolitičnih organizacij — najbolj sveži 
in konkretni so sklepi Predsedstva Republiške konference Socialistične zveze iz 
aprila letos — zadeva na številne odpore. Poseben vidik odporov, ki se nana- 
šajo predvsem na čuvanje kmetijske zemlje, je počasno sprejemanje prostorskih 
planov oziroma po novem zakonu o družbenem planiranju, prostorskih delov 
družbenih planov ter politika višine odškodnin za zidavo kmetijske zemlje. 
Višina odškodnine, kot instrument odvračanja investitorjev in graditeljev z 
najbolj kvalitetnih kmetijskih zemljišč na slabša, za pridelovanje hrane manj 
ustrezna ali neustrezna zemljišča, v številnih občinah ne igra ustrezne vloge za- 
radi minimalnih razlik med odškodninami za najboljšo in najslabšo zemljo. 

Svet za družbenoekonomske odnose v kmetijstvu, gozdarstvu in na vasi pri 
Republiški konferenci SZDL je 22. 9. razpravljal o teh vprašanjih v zvezi s 
predloženim osnutkom ter menil, da bi bilo potrebno v zakonu določiti obvezno 
dogovarjanje med občinami o enotnih kriterijih za ugotavljanje odškodnine, po- 
dobno kot je bilo to opredeljeno tudi v zakonu o kmetijskih zemljiščih iz 
leta 1973. 

Kritično je bil ocenjen tudi predlog o minimalni odškodnini 20 din. Na svetu 
je bilo predloženo, da bi morali uporabiti relativna merila, da ne bi bila po- 
trebna valorizacija, da minimalna odškodnina ohrani svojo funkcijo. Prepri- 
čani smo, da bo za uresničevanje sprejete zemljiške politike slej ko prej po- 
trebno stalno in zavzeto delo vseh subjektivnih sil v krajevni skupnosti, v 
občini in v republiki. 
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Ne glede na to pa menimo, da je za hitrejšo in učinkovitejšo realizacijo 
sprejetih sklepov nujno tudi preciziranje zakonskih določb. Zato svet za druž- 
benoekonomske odnose podpira sprejetje tega zakona z navedenimi pripom- 
bami. Lahko pa tudi rečem, da se z večino danes navedenih pripomb, ki so jih 
delegati dali v razpravi, strinjam. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Peter 
Hedžet, delegat iz Maribora. Prosim! 

Peter Hedžet: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Temu zboru bi na današnji seji sporočil, da je skupina delegatov, ki je 
obravnavala osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih 
zemljiščih, na podlagi mnenj in stališč iz samoupravnih interesnih skupnosti za 
komunalno in cestno dejavnost, stanovanjsko dejavnost ter stališč kmetijsko- 
zemljiške skupnosti, sprejela naslednje pripombe oziroma predloge. 

1. Odškodnina naj bi se ne prekvalificirala v prispevek, ker menimo, da 
za isti predmet odškodnina ne more biti plačana dvakrat glede na določbe 248. 
člena zakona o združenem delu. 

2. Spremenilo naj bi se temeljno načelo oziroma temeljno vodilo pri ure- 
janju teh vprašanj, tako da so za razvoj kmetijskih zemljišč odgovorni zago- 
tavljati materialno podlago vsi uporabniki. 

3. Predlagamo, da Izvršni svet prouči zakonske možnosti, po katerih bi se 
vsa sredstva iz naslova prometa z zemljišči smela uporabljati izključno za po- 
trebe razvoja kmetijskih zemljišč, ne pa, da se ta sredstva prelivajo tudi za 
druge namene. 

4. K sistemski rešitvi financiranja predvidenih del je treba priložiti po- 
droben program in sistem učinkovite družbene kontrole ter informiranja, ki 
bo delovnim ljudem in občanom omogočal vpogled, kako se njihova sredstva 
zbirajo in združujejo, kje in kako se trošijo in kakšne poslovne rezultate za- 
gotavljajo. 

5. Predlagamo, da se osnutek zakona sicer sprejme, vendar le za prehodno 
obdobje. V določenem roku, ki bi ga bilo potrebno opredeliti v tem zakonu, pa 
je treba pripraviti sistemsko rešitev varovanja kmetijskih zemljišč v okviru 
družbenega planiranja, ne pa s fizikalnimi instrumenti, za katere vemo, da se 
ne obnesejo. Skupina poudarja tudi potrebo po enotnem urejanju tega vpra- 
šanja. 

6. V obdobju ekonomske stabilizacije sedanji pristop namreč ni vsestransko 
dobro pretehtana rešitev, saj so parcialno rešeni samo nekateri interesi na 
področju kmetijstva, ne pa tudi na drugih področjih gospodarstva in negospo- 
darstva. Menimo, da bi razprava v fazi priprave predloga zakona morala 
vključiti poleg Zveze kmetijsko-zemljiških skupnosti tudi Zvezo stanovanjskih 
in komunalnih skupnosti, Republiško skupnost za ceste, Gospodarsko zbornico 
in upoštevati interese ostalih generalnih potrošnikov oziroma porabnikov po- 
vršin, ki v svojih planih ravno tako izkazujejo nepremostljive finančne pro- 
bleme. 

7. Predlagamo, da bi se predlagani rok podaljšal, da bi se v občinah lahko 
organizirali za izvajanje zakona. 

Predsednica Silva Jereb : Hvala lepa. Zeli še kdo besedo? (Ne.) 
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Iz poročila našega Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj ste 
lahko razbrali tudi predlog, da bi se kriteriji poenotili v dogovoru o temeljih 
družbenega plana Slovenije. Danes smo slišali tudi sugestije, da naj bi se glede 
višine, ki bo gotovo diferencirana glede na sprejete kriterije, občine med seboj 
dogovorile. Obe iniciativi sta gotovo sprejemljivi in bo najbrž republiški komite 
stvar lahko tudi operativno vodil. Tovariš Budihna, je tako? (Da.) Želi še kdo 
besedo? (Ne.) 

Potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji 
sklep: 

1. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zem- 
ljiščih se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja delovnih teles Skupščine in zbora, pripombe skupin delegatov 
in pripombe iz razprave delegatov na seji zbora. 

Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (62 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Preden preidemo na naslednjo točko dnevnega reda, bi bilo prav, da za- 

ključimo 3. točko dnevnega reda, v zvezi z informacijo o uresniče- 
vanju družbene preobrazbe pravosodja. 

V imenu skupine bo poročala tovarišica Vida Vidovič. Prosim! 

Vida Vidovič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov, ki je spremljala razpravo na vseh treh zborih, se je 
sestala in ugotovila, da v razpravi ni bilo pripomb oziroma predlogov za do- 
polnitev stališč in siklepov za nadaljnje uresničevanje družbene preobrazbe 
pravosodnega sistema v Socialistični republiki Sloveniji. 

Glede na to skupina delegatov predlaga, da Zbor občin sprejme predlog 
stališč in sklepov v predlaganem besedilu. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Je kdo drugačnega mne- 
nja? (Ne.) 

Potem prosim, da glasujete. Kdor je za, naj prosim glasuje! (62 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljamo, da 
je zbor soglasno sprejel predlog stališč in sklepov, kot so bili predloženi. 

Odrejam pol ure odmora. Sejo bomo nadaljevali ob 13.10. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.40 in se je nadaljevala ob 13.15.) 

Predsednica Silva Jereb: Nadaljujemo sejo. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o igrah na srečo. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen Izvršni svet. 
Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Slavko Polanič, namestnik republiškega 
sekretarja za finance. Tovariš Polanič, želite besedo? (Ne.) 
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Osnutek zakona ste dobili. Obravnavali so ga Odbor za družbenopolitični 
in komunalni sistem, Odbor za finance, Komisija za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve in Zakonodajno-pravna komisija, ki so Zboru pred- 
ložili pismena poročila. Želijo poročevalci besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav za razpravo ni. Poročila odborov, 
kot ste lahko videli, hvalijo predlagatelja, da je vse pripombe upošteval in pri- 
pravil dober osnutek zakona. Prosim, besedo ima tovariš Ivo Janžekovič, pred- 
sednik Loterijskega sveta. 

Ivo Janžekovič (iz klopi): Loterijski svet v celoti podpira besedilo 
osnutka zakona in ugotavlja, da so bile upoštevane pripombe iz široke javne 
razprave o osnutku zakona, prav tako pripombe Loterijskega sveta, kakor tudi 
druge pripombe, predvsem pa pripombe uporabnikov teh sredstev. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Loterijski svet osnutek torej 
podpira in delovna telesa tudi, besede pa ne želi nihče. Zaključujem razpravo 
in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o igrah na srečo se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dane v poročilih delovnih teles zbora in skupščine. 
Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo 

proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v SR Sloveniji. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen Izvršni svet. Pred- 
stavnica Izvršnega sveta je tovarišica Milojka Virant, namestnica direktorja 
Zavoda SR Slovenije za statistiko. Želite besedo, tovarišica Virantova? (Da.) 
Prosim! 

Milojka Virant: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! 17. julija tega leta je bil sprejet v Zvezni skupščini zakon o popisu pre- 
bivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu 1981, ki ureja tisti del vsebine in 
organizacije popisa, ki je enoten za vso državo. Danes pa je pred Skupščino 
SR Slovenije zakon o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v SR 
Sloveniji, ki dopolnjuje glede na potrebe Slovenije vsebino popisa ter ureja 
organizacijo in financiranje popisa v Sloveniji. 

V primerjavi z osnutkom zakona, ki je bil sprejet, so v predlogu nekatere 
manjše spremembe, ki so utemeljene v obrazložitvi predloga. Posebej bi ome- 
nila odločitev predlagatelja, da se ob popisu prebivalstva, gospodinjstev in 
stanovanj ne opravi popisa stavb, kar je bilo v osnutku zakona predvideno kot 
dopolnitev popisa samo v Sloveniji. Predlagatelj je namreč ob razpravi o pred- 
logu zakona glede širjenja enotnosti vsebine tehtal ter usklajeval potrebe in 
možnosti ob upoštevanju organizacije in stroškov popisa ter je tako sprejel 
navedeno stališče. Za popis stavb bi bila namreč potrebna še precejšnja dodatna 
finančna sredstva — okoli 30 milijonov dinarjev — razen tega pa tudi še niso 
opravljena vsa ustrezna metodološka in organizacijska opravila za nastavitev, 
vodenje in dopolnjevanje registra stanovanj in stavb. Ob tem pa omenjam 
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mnenje Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo 
okolja tega zbora, izražena na seji ob razpravi o predlogu zakona, da bo po- 
trebno v novem srednjeročnem obdobju vsekakor pripraviti poseben predpis 
o oblikovanju registra stavb in stanovanj in morebitnega popisa stavb. 

Popis kot veliko statistično raziskovanje, v katerega bodo vključeni šte- 
vilni sodelavci ter porabljena precejšnja finančna sredstva, terja ustrezno orga- 
nizacijo, ki bo zagotovila racionalno in nemoteno izvajanje priprav na popis in 
samega popisa. Organizatorji vseh del pri popisu bodo Zvezni zavod za stati- 
stiko in pristojni organi v republikah in pokrajinah. Posebne in pomembne 
naloge pa so tudi pred občinskimi skupščinami, ki bodo vodile popis na svojem 
območju s popisnimi komisijami in drugim strokovnim kadrom, kar vse naj bi 
zagotovilo učinkovito izvajanje obsežnih in odgovornih nalog. 

Prosiim zbor, da predlog zakona obravnava in ga nato sprejme. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Predlog zakona ste dobili. Ob- 
ravnavali so ga Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem, Odbor za 
urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja in Zakono- 
dajno-pravna komisija. Vsi so zboru poslali tudi poročila. Želijo poročevalci 
besedo? (Ne.) 

Pismenih prijav za razpravo ni. Želi kdo besedo? (Ne.) Ce ne, potem za- 
ključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, 
naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa. 

Predlog zakona je Skupščini predložil Izvršni svet in za svojega predstav- 
nika določil tovariša Doreta Dovečarja, namestnika in tovarišico Dorotejo Sti- 
panič, pomočnico republiškega sekretarja za notranje zadeve. Tovarišica Sti- 
paničeva, želite besedo? (Ne.) 

Predlog zakona ste dobili. Obravnavala sta ga Odbor za družbenopolitični 
in komunalni sistem in Zakonodajno-pravna komisija. Želijo poročevalci be- 
sedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav ni. Želi kdo besedo? (Ne.) Ce ne, po- 
tem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdo je za predlog za- 
kona? (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prepovedi nomadske paše, 
z osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo zakona in osnutek je Skupščini predložil v obravnavo 
Izvršni svet. Njegov predstavnik je tovariš Karmelo Budihna, namestnik pred- 
sednika Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Predlog za izdajo zakona in osnutek ste prejeli, danes pa ste na klop pre- 
jeli tudi spremembe in dopolnitve osnutka zakona. 

Izvršni svet predlaga, da zbor obravnava predloženi akt v smislu drugega 
odstavka 250. člena poslovnika tako, da se 1. in 2. faza zakonodajnega postopka 
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združita in bi hkrati obravnavali predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek. 
Kot ste lahko razbrali iz obrazložitve, predlaga združitev teh dveh faz zato, 
da bi lahko čim hitreje preprečili neorganizirano množično pašo na kmetijskih 
zemljiščih v Sloveniji. Ker tovariša Budihne še ni in ker so stvari jasne, mi- 
slim, da lahko kar pričnemo z razpravo. Najprej o tem, ali ste za to, da obe 
fazi združimo. Kdor je za združitev faz, naj prosim glasuje! (56 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog Izvršnega sveta. 
Predlog za izdajo zakona in osnutek sta obravnavala Odbor za družbeno- 

politični in komunalni sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru 
predložila pismeni poročili. Želijo poročevalci besedo? (Ne.) Pismenih prijav 
za razpravo ni, se pravi, da ni bilo kakšnih posebnih pomislekov zoper ta 
zakon. Tovariš Budihna, želite obrazložiti zakon o prepovedi nomadske paše? 
(Ne.) Hvala! 

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

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pre- 
povedi nomadske paše, 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, dane v poročilih delovnih teles zbora in Skupščine. 
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) 

Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o dopolnitvah zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za re- 
publiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1980. 

Tudi ta predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. 
Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Slavko Polanič. Tovariš Polanič, želite 
besedo? (Da.) 

Slavko Polanič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Z uveljavitvijo sprememb zvezne in republiške resolucije glede pospe- 
ševanja izvoza in s sprejetjem novih obveznosti republike v okviru uresniče- 
vanja projekcije plačilno-bilančnega in devizno-bilančnega položaja republike 
v enotni projekciji plačilne in devizne bilance Jugoslavije za leto 1980, je na- 
stala nujnost, da se izvozno usmerjenemu slovenskemu gospodarstvu zagotovijo 
čim ugodnejši pogoji za izpolnitev novih izvoznih obveznosti. 

V dosedanjih razpravah o problematiki pospeševanja izvoza je bilo med 
številnimi možnimi ukrepi za spodbujanje izvoza predlagano tudi širjenje 
davčnih oprostitev pri plačevanju davka iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela. Da bi se izvoznemu gospodarstvu čim prej zagotovili ugod- 
nejši pogoji za pospeševanje izvozne dejavnosti, naj bi ukrepi glede širjenja 
davčnih olajšav veljali že za letošnjo davčno obveznost. Glede na navedeno 
predlagamo, da se dodatne olajšave za izvozno gospodarstvo v letu 1980 uve- 
ljavijo tako, da se doslej priznano znižanje davčne osnove prizna že pri nižjem 
razmerju med dinarsko vrednostjo izvoza in pa celotnim prihodkom davčnega 
zavezanca. Tako predlagamo, da se namesto sedaj veljavne ureditve zniževanja 
davčne osnove za zavezance uvede ureditev, po kateri se bo po že obstoječih 

23* 
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merilih znižana davčna osnova pri izvoznikih še nadalje znižala takole: za 50 % 
se zniža davčna obveznost, če znaša odstotni delež dinarske vrednosti izvoza v 
celotnem prihodku od 10 do 20%, doslej je bil ta delež 15 do 25%, torej se ta 
udeležba v celotnem prihodku znižuje še za 5 %. Za 75 % se zniža davčna osno- 
va, če znaša delež te dinarske vrednosti v celotnem prihodku od 20 in 40 %. 
Prej smo imeli uveljavljeno 25 do 50 %. Za 100 % pa se zniža davčna osnova, če 
znaša delež izvoza v celotnem prihodku nad 40 %, prej je 100% znižanje lahko 
uveljavil le davčni zavezanec, ki je dosegel vsaj 50% izvoza v celotnem pri- 
hodku. 

S predlaganimi dodatnimi olajšavami, ki se izražajo v zniževanju davčne 
osnove, pa se posredno znižajo seveda tudi obveznosti izvoznikov do združe- 
vanja sredstev za nekatere samoupravne interesne skupnosti na področju ma- 
terialne proizvodnje, kot na primer za ceste, železnice in energetiko, saj je po 
veljavnem sistemu davčna osnova hkrati izhodišče za ugotavljanje obveznosti 
do navedenega združevanja sredstev. Da bi se omogočil kar najhitrejši vpliv 
predlaganih dodatnih olajšav za izvoznike na sprejemanje njihovih odločitev 
o povečanem izvozu, predlagamo, da se predloženi zakonski ukrepi sprejmejo 
po hitrem postopku. S tem bi namreč davčnim zavezancem-izvoznikom omo- 
gočili, da predlagane nove olajšave upoštevajo že pri periodičnih obračunih 
oziroma pri obračunu davčne napovedi za prvih devet mesecev letošnjega leta. 

V zaključni fazi sprejemanja je medrepubliški dogovor o usklajevanju 
ukrepov politike davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 
1980, ki izhaja iz sprejetih obveznosti v zvezni resoluciji za leto 1980. Nekateri 
v dogovoru predlagani ukrepi so v naši republiški davčni zakonodaji že ure- 
jeni, nekatere pa je treba še dopolniti. To velja za ukrepe, ki se nanašajo na 
davčne olajšave za premogovnike, jamsko eksploatacijo in za naložbe na ob- 
močju Socialistične avtonomne pokrajine Kosovo. 

V skladu z navedenim je v tem predlogu zakona predvidena rešitev, da se 
za izboljšanje pogojev gospodarjenja in spodbujanje razvoja premogovnikov, 
premogovniki z jamsko eksploatacijo oprostijo plačevanja davka iz dohodka. V 
skladu z navedenim predlogom dogovora predlagamo še, da se naložbam na 
območju avtonomne pokrajine Kosovo zagotovi posebno ugoden položaj pri 
določanju davčnih obveznosti. Predlagamo torej, da se naložbe na območju 
AP Kosovo upoštevajo kot odbitna postavka v štirikratnem znesku, kar je po 
novem sistemskem davčnem zakonu predvideno tudi za naslednje srednjeročno 
obdobje. 

Predlagam delegatom, da odločijo o predlogu, da se zakon sprejme v zadnji 
fazi prav zaradi tega, da bodo organizacije združenega dela lahko uporabile 
ta zakonska določila že pri sestavi periodičnega obračuna za 9 mesecev letoš- 
njega leta. In drugič, da predlog zakona o spremembah zakona o določitvi 
stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka sprejmete 
v predloženem besedilu. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Predlog zakona ste dobili. Izvršni 
svet predlaga, naj zbor obravnava predloženi akt v skladu z 295. členom po- 
slovnika Skupščine, to je po hitrem postopku. Razloge je obrazložil Izvršni 
svet in tudi tovariš Polanič. Zeli o predlogu glede hitrega postopka kdo raz- 
pravljati? (Ne.) Potem prosim, da o tem glasujete. Kdor je za, naj prosim gla- 
suje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 
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Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta sprejet z večino glasov. 
Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 

komisija, ki sta zboru poročala. Želita poročevalca besedo? (Ne.) 
Pričenjam razpravo. Prijav za razpravo ni. Želi kdo besedo? (Ne.) Ce ne, 

potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog za- 
kona, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na predlog dogo- 
vora o usklajevanju ukrepov davčne politike za spodbujanje stanovanjske 
graditve s pritegnitvijo osebnih sredstev občanov. 

Predlog dogovora je Skupščini predložil v obravnavo njen Izvršni svet. 
Predstavnik je tovariš Slavko Polanič. Želite morda besedo? (Ne.) 

Predlog dogovora ste dobili. Obravnavali so ga Odbor za finance, Odbor 
za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja in Zako- 
nodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili poročila, Odbor za finance pa 
tudi predlog odloka o soglasju in o pristopu k sklenitvi tega dogovora. Poro- 
čevalci ne želijo besede. 

Zeli kdo od delegatov besedo? (Ne.) Ce ne, potem zaključujem razpravo 
in dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju in pristopu k sklenitvi do- 
govora. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
S tem je Skupščina SR Slovenije pristopila k sklenitvi dogovora. Zato 

predlagam zboru, da sprejme še naslednji sklep: 
Zbor občin Skupščine SR Slovenije pooblašča tovariša Antona Slapernika, 

člana Izvršnega sveta in republiškega sekretarja za finance, da v imenu Skup- 
ščine SR Slovenije podpiše dogovor o usklajevanju ukrepov davčne politike 
za spodbujanje stanovanjske graditve s pritegnitvijo osebnih sredstev občanov. 
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. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na predlog druž- 
benega dogovora o pripravi, izdaji in financiranju Enciklopedije Slovenije in 
samoupravni sporazum o financiranju in usmerjanju priprave in izdaje Enci- 
klopedije Slovenije. 

Predlog družbenega dogovora in samoupravni sporazum je Skupščini pred- 
ložil v obravnavo Izvršni svet. Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Vladimir 
Osolnik, svetovalec v Republiškem komiteju za kulturo in znanost. Tovariš Osol- 
nik, želite besedo? (Ne.) 

Predlog družbenega dogovora in samoupravni sporazum ste dobili. Obravna- 
vala sta ju Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj in Zakonodajno- 
pravna komisija, ki sta zboru predložila poročili, odbor pa tudi predlog odloka 
o pooblastitvi Izvršnega sveta, da sklene družbeni dogovor in samoupravni 
sporazum. Poročevalca ne želita besedo. 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce ne, potem zaključujem raz- 
pravo in dajem na glasovanje predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta, 
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da sklene dogovor in samoupravni sporazum. Kdo je za? {60 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na predlog perio- 
dičnega delovnega načrta Zbora občin za IV. trimesečje 1980. leta. 

Periodični delovni načrt ste dobili. Periodični delovni načrt zbora je pri- 
pravljen na osnovi izhodišč, ki smo jih sprejeli v programu dela za letošnje 
leto in predstavlja časovno in delovno opredelitev nalog in podlago za obliko- 
vanje dnevnih redov posameznih sej. 

V predloženem periodičnem načrtu so vsebovane predvsem prioritetne 
naloge, ki jih mora zbor obravnavati do konca leta. Tako so naloge povezane 
s sprejemom srednjeročnega plana in resolucije o izvajanju družbenega plana 
za leto 1981. V njem je tudi ocena samoupravnih družbenoekonomskih odno- 
sov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje, o čemer je 
bilo danes na začetku že govora. Povedati vam moram, da Izvršni svet prav 
danes obravnava na svoji seji to oceno, kar pomeni, da jo bomo kmalu dobili. 
V periodičnem delovnem načrtu so seveda tudi zakoni s tega področja in še 
nekatere druge zadeve, ki smo jih dolžni sprejeti še v tem letu. Med drugim je 
tudi iniciativa, kot ste lahko videli, glede zagotavljanja materialne osnove za 
zagotavljanje sredstev za skupne potrebe v krajevnih skupnostih. Tudi za to je 
bil izražen velik interes in čeprav mogoče malo pozno, bomo v začetku no- 
vembra vendarle prišli s to zadevo na seje zborov. 

Ob tem moram povedati, da je periodični delovni načrt, tako kot vsak 
drug, odprt za pobude, zlasti kadar bi šlo za predloge, da na naših sejah obrav- 
navamo zelo aktualna in družbeno najbolj pomembna vprašanja. To velja 
zlasti za vprašanja, ki so povezana s sedanjo aktivnostjo gospodarske stabili- 
zacije in z uresničevanjem stališč in usmeritev, ki so jih v zvezi s tem sprejeli 
skupščinski zbori. 

Periodični delovni načrt so obravnavala vsa delovna telesa zbora in Za- 
konodajno-pravna komisija. Iz njihovih poročil ste lahko razbrali, da ne pred- 
lagajo sprememb in dopolnitev periodičnega delovnega načrta. Le Odbor za 
urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja sprašuje, ali 
je v oceni samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih in- 
teresnih skupnostih materialne proizvodnje zajeto tudi vodno gospodarstvo 
in če je zajeto, zakaj ni vsaj v prvi fazi predvidena tudi obravnava novega 
zakona o vodah. 

Kot so mi povedali, ta ocena obravnava tudi problematiko vodnega go- 
spodarstva, na podlagi katere bo lahko koncipiran nov zakon o vodah, ki ga 
pa Izvršni svet zaradi nekaterih še ne povsem razrešenih sistemskih vprašanj 
ne bo mogel predložiti Skupščini pred koncem novembra letošnjega leta. To pa 
pomeni, da ga bomo lahko na dnevni red sej zborov zaradi rokov, ki se jih po 
poslovniku seveda moramo nujno držati, uvrstiti šele v prihodnjem letu. 

O periodičnem delovnem načrtu začenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Ne.) 
Ce ne, potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je 

za predlog periodičnega delovnega načrta Zbora občin za IV. trimesečje, naj 
prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdr- 
žal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno določil periodični delovni načrt Zbora 
občine za IV. trimesečje 1980. Objavili ga bomo v Poročevalcu. 
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Ugotavljali smo že, da bo to trimesečje za nas zelo zahtevno. To velja zlasti 
za sprejemanje družbenega plana za prihodnje srednjeročno obdobje. Glede 
na obsežne naloge v tej zvezi je bilo omenjeno, da bi bilo umestno imenovati 
medzborovsko skupino delegatov, ki bi sproti obravnavala poročila Izvršnega 
sveta o poteku dogovarjanja o temeljih družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1981—1985. 

Lahko ste slišali in veliko vas je bilo navzočih na julijski seji, ko smo 
obravnavali delovno zasnovo tega dogovora. 2e na zborih je bilo izraženih ze- 
lo veliko različnih stališč, zato je prav, da bi imeli tudi v Skupščini delovno 
telo, ki bi tekoče spremljalo, kako se zadeve usklajujejo v okviru Izvršnega 
sveta in med podpisniki tega dogovora. Zato zboru predlagam, da sprejme 
predlog sklepa, ki ste ga danes dobili na klop, in po katerem bi izvolili iz naše- 
ga zbora v to skupino delegatov naslednje tri delegate: tovariša Silva Goren- 
ca, predsednika Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj in delegata 
iz občine Krško, tovariša Janka Kolariča, delegata iz občine Maribor in tovari- 
ša Franca Strakla, člana Odbora za finance in delegata iz občine Ljutomer. 
Kot ste videli, smo skušali z dvema delegatoma nekako vzpostaviti tudi zvezo z 
matičnima odboroma, z Odborom za družbenoekonomske odnose in razvoj in z 
Odborom za finance. Zeli o tem predlogu kdo razpravljati? (Ne.) 

Če ne, potem prosim, da glasujete! Kdor je za tak predlog, naj prosim 
glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel sklep o ustanovitvi skupine dele- 
gatov. 

Prehajamo na 17. t o č k o dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o dopolnitvi zakona o dovolitvi začasnega kredita Socialistični republiki Bosni 
in Hercegovini za obnovo objektov, ki jih je poškodoval potres v dneh 26. in 
27. oktobra 1969. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokra- 
jin Skupščine SFR Jugoslavije in ga je naš zbor obravnaval na 35. seji, 25. 
aprila letos in takrat sklenil, da se odločanje o soglasju k osnutku zakona od- 
loži, zadolžil pa je našo delegacijo v Zboru republik in pokrajin, da zahteva, 
da se obrazložitev osnutka zakona glede na stališče Skupščine in sprejetega 
sklepa ustrezno dopolni. 

Tako ste za to točko dnevnega reda prejeli dopolnilno obrazložitev k os- 
nutku zakona, ki jo je predložil Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ ter 
mnenje Izvršnega sveta. Predstavnik naše delegacije v Zboru republik in po- 
krajin je tovariš Lojze Skok, predstavnik Izvršnega sveta tovariš Slavko Po- 
lanič. Želita morda besedo? (Ne.) 

Osnutek zakona sta ponovno obravnavala Odbor za finance in Zakono- 
daj no-pravna komisija, ki sta zboru predložila dodatni poročili. Poročevalca, 
želita besedo? (Ne.) 

Danes na klop ste dobili predlog sklepa, ki naj bi ga po razpravi sprejel 
naš zbor in po katerem Skupščina ne daje soglasja k osnutku zakona, ker zanj 
ni pravne podlage. Tako se preprosto glasi zadeva. Zeli kdo besedo? (Ne.) 

Če ne, potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme pred- 
log sklepa, ki ste ga prejeli na klop, torej da se ne da soglasja. Kdor je za, naj 
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glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o prevzemanju obveznosti federacije, da odplačuje zunanje posojilo, ki ga je 
uporabila za graditev hidrosistema »Ibar—Lepenac«. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokra- 
jin. Predstavnik naše delegacije v tem zboru je prav tako tovariš Lojze Skok, 
predstavnik Izvršnega sveta pa je tovariš Slavko Polanič. Želita tovariš Skok 
ali tovariš Polanič besedo? (Ne.) 

Osnutek zakona ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta, danes 
na klop pa ste prejeli še predlog sklepa, ki naj bi ga po razpravi sprejel 
naš zbor. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca besedo? 
(Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovarišica Kristina Smid iz občine Ljub- 
ij ana-Bežigrad. 

Kristina Smid: Tovarišice in tovariši delegati! Vprašujemo, za- 
kaj ni bil projekt končan do roka, to je do 31. 12. 1976? V gradivu je obrazlo- 
ženo, da objekt v celoti še do danes ni končan zaradi mnogih težav, medtem ko 
nas delegate zanimajo vzroki in krivda, da ta projekt ni realiziran. 

Predsednica Silva Jereb: Dobro. Morda bomo lahko dobili odgovor. 
Ali bi lahko kdo na vprašanje odgovoril? Prosim, tovariš Skok. 

Lojze Skok (iz klopi) : Ne vem povedati ničesar drugega kot to kar 
je povedano v obrazložitvi. Lahko pa dodatno postavimo to vprašanje SAP 
Kosovo. 

Predsednica Silva Jereb: Bi bilo tako prav, tovarišica Smidova? 
(Da.) Zeli še kdo besedo? (Ne.) V predlogu sklepa ste prebrali, da se sklepanje 
odloži. 

Če ne želi nihče več razpravljati, potem zaključujem razpravo in dajem 
na glasovanje predlog sklepa, ki ste ga prejeli danes na klop. Kdor je za tak 
sklep, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
V zvezi z dopolnitvijo, ki jo je dala tovarišica Šmidova, se bo tovariš Skok 

potrudil, da bi dobili odgovor. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembi in dopolnitvi zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v 
prometu. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in po- 
krajin. Predstavnika sta prav tako tovariš Skok in tovariš Polanič. Želita 
besedo? (Ne.) 
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Osnutek zakona ste dobili, dobili ste tudi mnenje Izvršnega sveta in pred- 
log sklepa, ki naj ga po obravnavi sprejme naš zbor. Osnutek sta obravnavala 
Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija. Želita poročevalca besedo? 
(Ne-) 

Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Nihče.) Ce ne, potem zaključujem 
razpravo in dajem na glasovanje predlog sklepa, ki ste ga prejeli danes na 
klop. Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

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

Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, to je na družbeni dogo- 
vor o mednarodnem sodelovanju na znanstvenem področju leksikografije. 

Družbeni dogovor je Skupščini predložila v obravnavo Skupščina SFRJ. 
Predstavnik Izvršnega sveta pri tej točki je tovariš Vladimir O šolnik. Tovariš 
Osolnik, želite besedo? (Ne.) Družbeni dogovor ste dobili, dobili ste tudi pri- 
pombe Izvršnega sveta. 

Družbeni dogovor so obravnavali Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj, Komisija za mednarodne odnose in Zakonodajno-pravna komisija, ki 
so zboru predložili pismena poročila. Želijo poročevalci besedo? (Ne.) Priče- 
njam razpravo. Želi kdo besedo? (Ne.) 

Če ne, potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme na- 
slednji sklep: 

1. Sklepanjex o soglasju in o pristopu k sklenitvi družbenega dogovora o 
mednarodnem sodelovanju na znanstvenem področju leksikografije se odloži. 

2. Izvršni svet Skupščine naj pri drugih podpisnikih družbenega dogovo- 
ra uveljavi pripombe, ki so navedene v poročilih delovnih teles Skupščine in 
zbora ter pripombe Izvršnega sveta. 

3. Zbor bo o soglasju in o pristopu k sklenitvi družbenega dogovora o 
mednarodnem sodelovanju na znanstvenem področju leksikografije odločil po 
končanem postopku usklaj evanja med udeleženci dogovora o čemer naj Izvršni 
svet poroča Skupščini, da bi lahko predlog družbenega dogovora zbor ponov- 
no uvrstil na dnevni red. 

Zeli kdo razpravljati o takem predlogu sklepa? (Ne.) Ce ne, potem pro- 
sim, da glasujete. Kdor je za, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 21. t o č k o dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve je predložila 
zboru v obravnavo in sprejem predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega so- 
dišča v Ljubljani. Predstavnik komisije je njen predsednik, tovariš Franjo 
Turk. Zeli morda besedo? (Ne.) 

O predlogu odloka pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Nihče.) Ce ne, 
potem zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka. 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 odloka. S tem je bil dr. 
Janez Tominc s 30. septembrom letos razrešen dolžnosti sodnika Višjega so- 
dišča v Ljubljani. 
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Prehajamo na 22. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Po prvem odstavku 40. člena poslovnika Skupščine ima delegat 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. 

Vprašanja lahko postavi delegat v zboru tudi predsedniku Skupščine, 
predsedniku zbora, predsednikom delovnih teles ali skupščini samoupravne 
interesne skupnosti za območje republike, kadar ta enakopravno odloča s pri- 
stojnim zborom. 

K tej točki dnevnega reda ste prejeli delegatsko vprašanje Skupščine ob- 
čine Laško in delegatsko vprašanje skupine delegatov iz občine Brežice. 

Izvršni svet nas je obvestil, da bo na delegatsko vprašanje Skupščine ob- 
čine Laško v zvezi z zagotavljanjem sredstev za samoupravne interesne skup- 
nosti za preskrbo zaradi proučitve te problematike v posebni delovni skupini 
odgovoril na eni od prihodnjih sej. 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov iz občine Brežice pa bo odgo- 
voril tovariš Marko Selan. Prosim! 

Marko Selan: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov iz občine Brežice je vprašala naslednje: 

»Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje je samoupravnim interes- 
nim skupnostim na ravni republike posredoval projekcijo bruto mase osebnih 
dohodkov po domicilnem in sedežnem principu za vse občine in po posameznih 
letih planskega obdobja. Te podatke so dobile občinske samoupravne interes- 
ne skupnosti, ni jih pa dobil ustrezen organ za planiranje v občini. V občini 
ugotavljamo, da je ta projekcija nerealna in da je popolnoma drugačna od tiste, 
ki jo je posredoval ustrezen organ v občini, zadolžen za planiranje. 

Ob upoštevanju tako nizke projekcije mase bruto osebnih dohodkov so v 
prispevni stopnji izražene obveznosti združenega dela do programov posameznih 
samoupravnih interesnih skupnosti previsoke, nerealne in nesprejemljive. Že- 
limo pismeni odgovor s pojasnilom, zakaj je projekcija mase bruto osebnih 
dohodkov za plansko obdobje v poprečju nižja kot pa je dejanska v letu 1980 
v cenah leta 1979.« 

To vprašanje ni najbolj jasno zastavljeno. Ker poznamo problem, smo dali 
na to vprašanje naslednji odgovor. 

Projekcijo mase bruto osebnih dohodkov je pripravil Zavod SR Slovenije 
za družbeno planiranje po dogovoru z republiškimi samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi za družbene dejavnosti, ker morajo te ob oblikovanju samouprav- 
nih sporazumov o temeljih plana pripraviti tudi projekcijo solidarnostne bi- 
lance. Ta projekcija mase bruto osebnih dohodkov je seveda le delovni pripo- 
moček za pripravo začasne bilance, medtem ko se solidarnostna bilanca dejan- 
sko poračuna glede na dejansko gibanje osebnih dohodkov v občinah po za- 
ključku leta. Začasna projekcija mase bruto osebnih dohodkov ni mogla biti 
pripravljena na osnovi občinskih podatkov. Narejena je bila na predpostavki, 
da se bodo bruto osebni dohodki v vseh občinah gibali v skladu z resolucijo za 
osnovo pa smo vzeli dejansko realizacijo mase bruto osebnih dohodkov po 
občinah iz preteklega leta, kot jo izkazujejo vplačani prispevki interesnim 
skupnostim. 
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Ob tej začasni projekciji mase bruto osebnih dohodkov smo republiške 
interesne skupnosti izrecno opozorili, da je taka projekcija lahko le začasni 
pripomoček in da ne more služiti kot osnova za planske izračune po občinah. 
Zato tudi ni bil namen, da se ta izračun občinam sploh posreduje, česar pa re- 
publiške interesne skupnosti niso upoštevale, oziroma pri razlagi svoje začasne 
projekcije solidarnostne bilance delavcem v občinskih interesnih skupnostih 
niso obrazložili tehnike priprave te bilance in narave teh podatkov. 

Nedvomno se posamezne občinske projekcije mase bruto osebnih dohod- 
kov razlikujejo od globalne projekcije, ki seveda temelji na poprečni stopnji 
rasti v SR Sloveniji. V posameznih občinah bodo stopnje zaposlovanja raz- 
lične, strukture zaposlenosti drugačne in dohodkovni položaj različen, kar vse 
vpliva na različne rasti mase bruto osebnih dohodkov po občinah. Ta gibanja 
se seveda lahko ocenjujejo le v občinah. Po drugi strani pa je pomembno, 
da so te ocene v občinah realne in da upoštevajo sistemske spremembe, ki 
bodo veljale za financiranje v naslednjem srednjeročnem obdobju. 

Po naših dosedanjih izkušnjah in po pregledu nekaterih projekcij iz ob- 
čin pa ugotavljamo, da tudi občinske ocene mase bruto osebnih dohodkov niso 
realne, temveč so dostikrat sestavljene previsoko in preoptimistično glede na 
predvidena gospodarska gibanja v prihodnjih letih. Poleg tega pa v mnogih 
občinah tudi niso upoštevali, da bo sprememba prispevnih osnov za nekatere 
dejavnosti vplivala na znižanje mase bruto osebnih dohodkov in tudi niso upo- 
števali stabilizacijskih ukrepov v letošnjem letu, ki vplivajo na realno zniža- 
nje mase bruto osebnih dohodkov v letu 1980. To so ti omejitveni ukrepi v 
zvezi z dopolnitvami k zvezni resoluciji. 

Izdelava projekcij mase bruto osebnih dohodkov in začasnih solidarnostnih 
bilanc je dokaj zamotan strokovni problem, ki ga v nekaterih strokovnih 
službah ne obvladajo v celoti. Od tod tudi mnogi nesporazumi, napačne prog- 
noze in izračuni. 

Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje zagotavlja, da je tehnika pri- 
prave začasnih solidarnostnih bilanc, ki je bila uporabljena v republiških in- 
teresnih skupnostih, metodološko neoporečna, medtem ko mora proračun soli- 
darnosti ob koncu leta seveda temejiti na dejanski realizaciji v posamezni ob- 
čini. To je edini metodološki pristop, ki omogoča pravočasno oblikovanje sa- 
moupravnih sporazumov. Ni namreč mogoče čakati na občinske projekcije in 
to tembolj, ker so že iz opisanih razlogov lahko celo bolj vprašljive kot global- 
na projekcija. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Tovariš Kržan, dobili boste tudi 
pismeni odgovor. Želite morda postaviti še kakšno vprašanje? 

Rok Kržan (iz klopi): Z odgovorom sem v celoti zadovoljen, menim 
pa, da bi ga bilo treba v pismeni obliki posredovati vsem republiškim samo- 
upravnim interesnim skupnostim, predvsem za vzgojo in izobraževanje, ker je 
tam nastal ta problem. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Tovariš Franček Kavčič, član 
Predsedstva Republiškega sveta Zveze sindikatov, ima besedo. Prosim! 

Franček Kavčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Temeljna aktivnost Zveze sindikatov Slovenije v letošnjem letu se izra- 
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ža v njenih prizadevanjih za krepitev družbenoekonomskega položaja delavcev, 
za stabilizacijo gospodarstva in za načrtno usmerjanje družbenega razvoja. 
Podlaga za to aktivnost so sklepi 9. kongresa Zveze sindikatov Slovenije, 
usmeritve in stališča prve konference o planiranju ter programa aktivnosti 
organizacij in organov Zveze sindikatov za leto 1980. 

Delavci, organizirani v Zvezi sindikatov Slovenije, v letošnjem letu glede 
na zaostrene pogoje gospodarjenja še posebej temeljito obravnavajo vprašanja 
stabilizacije in se aktivno vključujejo v prizadevanja za doseganje ciljev druž- 
benoekonomskega razvoja kot so opredeljeni v resoluciji za uresničevanje 
plana v letošnjem letu. Po številnih delovnih pogovorih v organizacijah zdru- 
ženega dela, po razpravi na seji Predsedstva Republiškega sveta Zveze sindi- 
katov Slovenije v začetku meseca septembra in v razpravah na regijskih po- 
svetih z vodstvi občinskih sindikalnih svetov, je Republiški svet Zveze sindi- 
katov Slovenije 25. septembra poglobljeno obravnaval aktivnosti sindikatov pri 
krepitvi družbenoekonomskega položaja delavcev v prizadevanjih za stabili- 
zacijo gospodarstva in načrtno usmerjanje družbenega razvoja. O osnovnih 
usmeritvah in stališčih, ki naj bi jih republiški svet sprejel, je bilo opravljeno 
tudi usklajevanje z drugimi družbenopolitičnimi organizacijami na ravni re- 
publike, predvsem pa s Predsedstvom Zveze sindikatov Slovenije. 

Republiški svet je sklenil, da se s stališči in usmeritvami te seje seznanijo 
tudi vse druge družbene dejavnosti na ravni republike in še posebej Skupščino 
SR Slovenije. Glede na to, da so stališča in usmeritve objavljene in da ste z 
njihovo vsebino v glavnem seznanjeni, bi vas v nadaljevanju rad seznanil le 
z nekaterimi temeljnimi stališči in usmeritvami, ki v tem trenutku niso aktu- 
alne le za sindikate. S temi stvarmi so naši predstavniki oziroma delegati sez- 
nanili tudi Družbenopolitični zbor in Zbor združnega dela Skupščine SR Slo- 
venije. 

Republiški svet je ugotovil, da se stabilizacijska prizadevanja uspešno ure- 
sničujejo na tistih področjih, kjer je vpliv samoupravnega odločanja delavca 
večji. To se kaže zlasti v rasti sredstev za osebne dohodke in skupno porabo v 
korist povečanih sredstev za krepitev materialne podlage dela, v bolj smotr- 
nem zaposlovanju ter izkoriščanju delovnega časa ter v drugih ukrepih za 
boljšo izrabo človekovih in materialnih zmogljivosti. Hkrati je republiški svet 
ugotovil, da na drugih področjih ciljev stabilizacije ne dosegamo v celoti, 
kar še posebej velja za rast cen, pa tudi za investicijsko in splošno porabo. 

Da bi hitreje odpravljali te in druge slabosti ter zagotovili čimbolj uspešno 
aktivnost sindikatov pri uresničevanju politike gospodarske stabilizacije, za- 
gotovili pravočasno pripravo planskih aktov in s tem krepili samoupravni in 
družbenoekonomski položaj delavcev, je republiški svet v stališčih in usme- 
ritvah opredelil aktivnost sindikatov v prihodnjem obdobju za vse ravni svoje 
organiziranosti. V teh stališčih in usmeritvah je poudarjena odgovornost sin- 
dikatov pri krepitvi zavesti delavcev, da je uspešno uresničevanje politike 
gospodarske stabilizacije temeljni interes delavskega razreda in bistveni pogoj 
za celotni gospodarski in družbeni napredek, kot tudi za krepitev samouprav- 
nega družbenoekonomskega položaja delavcev. Zato je naloga vseh organiza- 
cij in organov sindikatov, da si prizadevajo za povečanje družbene produktiv- 
nosti dela, za boljšo izrabo razpoložljivih produkcijskih sredstev in delovnega 
časa, za večje vključevanje v mednarodno delitev dela in za smotrno delitev 
ustvarjenega dohodka za posamezne namene porabe. Ob tej temeljni usmeritvi 
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je bilo ugotovljeno, da v letošnjem letu dosegamo usmeritve, opredeljene v re- 
soluciji in odgovoru o družbenem usmerjanju razporejanja dohodka in da je 
naloga sindikatov, da takšna ugodna razmerja ohranimo do konca leta. 

Podatki o porastu življenjskih stroškov pa opozarjajo na občuten padec 
realnih osebnih dohodkov delavcev. Sindikati se zato obvezujejo, da z ravna- 
njem samega združenega dela in ukrepanjem odgovornih družbenih dejav- 
nikov obrzdamo naraščanje cen in s tem preprečimo nadaljnje padanje oseb- 
nega in družbenega standarda delavcev in občanov. Ob tem se zavzemamo za 
družbeno opredelitev, da se poprečni realni osebni dohodki zaposlenih v lfetu 
1980 ne smejo zmanjšati za več kot 8 odstotkov v primerjavi z letom 1979. 
Glede položaja delavcev z nizkimi osebnimi dohodki sodimo, da največ lahko 
store za zboljšanje položaja teh delavcev samo organizacije združenega dela, 
če s povečanjem produktivnosti dela in z boljšim gospodarjenjem povečajo svoj 
dohodek, s tem pa tudi osebne dohodke delavcev. Zavzemamo se, da je treba 
v delitvi dela po rezultatih dela doseči, da bo proizvodno delo in delo v težjih 
delovnih razmerah ustrezneje ovrednoteno v povezavi z doseženimi rezultati 
dela teh delavcev. Tem delavcem naj bi tudi s sredstvi skupne porabe in različ- 
nimi socialnimi ukrepi solidarnostno pomagali vendar tako, da ti ukrepi ne bodo 
krnili redne delitve po delu. 

V usmeritvah posebej izpostavljamo stališče, da je treba družbenoekonom- 
ski razvoj v prihodnjem letu zasnovati tako, da poprečni realni osebni dohodki 
oziroma osebni družbeni standard delavcev ne bo več upadal, saj bi to nega- 
tivno vplivalo na razpoloženje delavcev in njihova prizadevanja za povečanje 
produktivnosti dela in uspešno gospodarjenje. Sodimo, da je treba že sedaj 
ustvarjati take gospodarske razmere, ki bodo zagotavljale rast realnih osebnih 
dohodkov v skladu s produktivnostjo dela. 

To seveda terja proučitev vseh oblik porabe in njihovo trošenje v okviru 
razpoložljivih možnosti ter ustreznih medsebojnih razmerij. Sodimo, da bi 
takšna usmeritev morala najti tudi ustrezno mesto v planskih dokumentih za 
naslednje srednjeročno obdobje. Za uresničevanje sprejetih usmeritev in sta- 
lišč je Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije zadolžil vse organe in orga- 
nizacije Zveze sindikatov, da njihovo vsebino vnašajo tudi v delegacije za 
Zbor združenega dela pa tudi v druge institucije političnega sistema, v ka- 
terih delujejo delegati Zveze sindikatov. Glede na to, da se upravičeno pou- 
darja povečana odgovornost vseh subjektov v prizadevanjih za dosego ciljev 
gospodarske stabilizacije, predvsem pa nosilcev sprejemanja odločitev, predla- 
gam, da so stališča in usmeritve Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije 
sprejeta na seji 25. septembra 1980, delegatom v Skupščini SR Slovenije ena 
izmed podlag, ko bodo obravnavali ukrepe ekonomske politike v letu 1980 
ter hkrati ena izmed podlag pri obravnavanju resolucije o družbenoekonom- 
skem razvoju v prihodnjem letu in pri obravnavanju planskih dokumentov za 
obdobje leta 1980—1981. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Namen informacije je bil pred- 
vsem v tem, da se delegati in delegatske skupščine seznanijo s stališči Zveze 
sindikatov Slovenije in da bodo ta stališča upoštevana pri samoupravnih 
odločitvah, ki jih skupščine sprejemajo. Zato predlagam, da bi naš zbor spre- 
jel naslednja dva sklepa: 
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1. Da bi se s stališči in usmeritvami Zveze sindikatov Slovenije lahko 
seznanili vsi delegati v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih 
in drugi zainteresirani družbenopolitični in samoupravni subjekti, bi jih ob- 
javili v Skupščinskem Poročevalcu. 

2. Stališča in usmeritve bodo obravnavane v delovnih telesih zbora in 
Skupščine ob obravnavi planskih in drugih ustreznih aktov, o katerih bo raz- 
pravljala Skupščina SR Slovenije. 

Želi kdo o teh dveh sklepih besedo? Mislite, da bi bilo treba še kaj do- 
dati? (Ne.) 

Kdor je torej za, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagana sklepa. 
Na danes zastavljena delegatska vprašanja bo Izvršni svet odgovoril na 

naslednji seji. 
Pri vseh točkah dnevnega reda, kjer smo sprejemali končne odločitve, smo 

usklajeni z Zborom združenega dela in z Družbenopolitičnim zborom. S tem 
je dnevni red današnje seje izčrpan. Vsem se zahvaljujem za polno udeležbo in 
za sodelovanje v razpravi. 

Zaključujem 41. sejo Zbora občin in vas vabim, da se ob 17. uri udeležite 
slavnostne seje. Hvala lepa. 

(Seja zbora je bila končana ob 14.10.) 



42. seja 

(22. oktobra 1980) 

Predsedovala: Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišice in tovariši delegati! Začenjam 
42. sejo Zbora občin Skupščine SR Slovenije. 

Po 15. členu poslovnika našega zbora moramo, preden preidemo na dolo- 
čitev dnevnega reda, izvoliti Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja, ki pregleda pooblastila delegatov in pripravi poročilo za zbor. V 
komisijo predlagam po abecednem redu občin naslednje delegate: tovarišico 
Bredo Kolar, delegatko iz občine Hrastnik, za predsednico, ter tovarišico Jo- 
žico Krapež, delegatko iz občine Idrija in tovariša Vlada Jakovca, delegata iz 
občirte Ilirska Bistrica, za člana. 

Ce ise s takšnim predlogom strinjate, prosim, da to potrdite z dvigom rok! 
Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor na osnovi glasovanja izvolil v Komisijo za verifi- 
kacijo pooblastil in imunitetna vprašanja za 42. sejo Zbora občin, tovarišico 
Bredo Kolar za predsednico in tovarišico Jožico Krapež ter tovariša Vlada 
Jakovca, za člana. Prosim verifikacijsko komisijo, da se takoj sestane, pregle- 
da pooblastila in pripravi poročilo za zbor. 

Vas delegate pa prosim, da ostanete na svojih mestih, ker bo komisija 
hitro opravila svoje delo. Poleg tega prosim tiste delegate, ki imate morda pri- 
pravljena pismena delegatska vprašanja, da jih oddaste sekretarju zbora, da bi 
jih takoj posredovali Izvršnemu svetu oziroma drugim naslovnikom z željo, 
da nanje po možnosti odgovorijo že ob koncu današnje seje. Tisti, ki imate 
namen razpravljati, se tudi lahko v tem odmoru prijavite za razpravo. 

Nekaj sklepov smo vam dali tudi na mizo, zato bi vas rada nanje posebej 
opozorila. To je predvsem sklep, ki zadeva metode in načine našega dela in 



368 Zbor občin 

sklep v zvezi s sestavo medzborovske skupine delegatov, ki bo obravnavala 
oceno o družbenoekonomskih odnosih v samoupravnih interesnih skupnostih 
materialne proizvodnje. 

Kot vidim, je komisija opravila svoje delo, zato prosim predsednico, da 
poroča zboru. 

Breda Kolar: 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 dele- 
gatov za sejo zbora in iz teh pooblastil ter napravljenega seznama delegatov 
ugotovila, da se današnjega zasedanja udeležujejo delegati vseh občin v So- 
cialistični republiki Sloveniji in delegata mesta Ljubljane in Obalne skupnosti 
občin Koper, razen delegatov iz občin Ajdovščina, Črnomelj, Koper in Ravne 
na Koroškem. 

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 42. sejo. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli kdo razpravljati o tem poročilu? (Nih- 
če.) Ker ne želi nihče razpravljati prosim, da glasujete! Kdor je za, 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 in s tem verificiral pooblastila delegatov za 
42. sejo Zbora občin. Obenem ugotavljam, da je zbor sklepčen in da lahko 
pravno-veljavno razpravlja in sklepa. 

Na sejo zbora so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta povabljeni še 
predstavniki Republiške konference SZDL Slovenije, Republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije in Skupnosti slovenskih občin k vsem točkam dnevnega 
reda; predsedniki in sekretarji skupščin Izobraževalne skupnosti Slovenije, 
Raziskovalne skupnosti Slovenije, Kulturne skupnosti Slovenije, Zdravstvene 
skupnosti Slovenije in Skupnosti socialnega varstva Slovenije; predstavnik 
Sveta za družbenopolitični sistem pri Predsedstvu Republiške konference SZDL 
Slovenije k 4. točki in Sveta za družbenoekonomske odnose in ekonomsko po- 
litiko pri Predsedstvu Republiške konference SZDL Slovenije k 6. točki dnev- 
nega reda. 

Seje zbora se udeležujejo: Ivo Zorčič, predstavnik Izvršnega odbora Pred- 
sedstva Republiške konference SZDL Slovenije, Franček Kavčič, predstavnik 
Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, Marjan Šiftar, predstavnik 
Skupnosti slovenskih občin, France Štiglic in Dušan Zupane, predstavnika 
Kulturne skupnosti Slovenije, Slavko Grčar, predstavnik Zdravstvene skup- 
nosti Slovenije in Zofka Stojanovič, predstavnica Skupnosti socialnega varstva 
Slovenije. 

Zbor hkrati obveščam, da so na seji navzoči kot poročevalci delovnih 
teles našega zbora in Skupščine naslednje tovarišice in tovariši: Zvonimir Vol- 
fand, podpredsednik Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj, Janez 
Ocepek, član Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem, Marija Brecelj, 
članica Odbora za finance, Milan Gaspari, predsednik Zakonodajno-pravne 
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komisije, Apollinio Abram, podpredsednik Komisije za narodnosti, Vida Vi- 
dovič, članica Komisije za pravosodje in Mihaela Verbič, članica Komisije za 
volitve, imenovanja in administrativne zadeve. 

Vse, ki se udeležujete današnje seje, lepo pozdravljam. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 42. seje Zbora občin. 

Zboru predlagam, da na dnevni red današnje seje uvrstimo še predlog 
zakona o ratifikaciji sporazuma o posojilu med vlado Socialistične federativne 
republike Jugoslavije in vlado Republike Iraka, ki ga je Skupščini predložil 
v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije iz razlogov, 
ki jih navaja Zboru republik in pokrajin v spremnem dopisu Zvezni Izvršni 
svet. Predlog zakona je označen kot strogo zaupni akt. 

Kdor je za predlog, da uvrstimo tudi to točko na dnevni red današnje 
seje, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet. 
Glede na to, da osnutki dogovorov o temeljih družbenega plana Jugo- 

slavije za obdobje od leta 1981 do leta 1985, ki naj bi jih zbor obravnaval kot 
6. točko dnevnega reda, niso bili predloženi, bomo v okviru te točke poslušali 
samo informacijo o poteku usklajevanja osnutkov dogovorov o temeljih druž- 
benega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1981 do 1985 in informacijo o pri- 
pravi planskih dokumentov SR Slovenije za naslednje srednjeročno obdobje. 

Tako predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 42. seje Zbora občin, 
2. odobritev zapisnika 41. seje Zbora občin, 
3. določitev osnutka dopolnil k ustavi Socialistične republike Slovenije, 
4. informacija o uveljavljanju metod in načinov dela Skupščine SR Slo- 

venije, njenih zborov in delovnih teles, 
5. osnutek zakona o varnosti na žičnicah in vlečnicah, 
6. informacija o poteku usklajevanja osnutkov dogovorov o temeljih 

družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1981 do 1985 in informacija 
o pripravi planskih dokumentov SR Slovenije za naslednje srednjeročno ob- 
dobje, 

7. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o posojilu med vlado Sociali- 
stične federativne republike Jugoslavije in vlado Republike Iraka, 

8. volitve in imenovanja, 
9. predlogi in vprašanja delegatov. 
Želi o predlaganem dnevnem redu kdo razpravljati? (Nihče.) Ce ne, potem 

prosim, da glasujete! Kdor je za, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je bil dnevni red seje zbora določen tako, kot sem ga 
pravkar predlagala. 

Ker je bil na dnevni red današnje seje uvrščen tudi predlog zakona o rati- 
fikaciji sporazuma o posojilu med vlado Socialistične federativne republike 
Jugoslavije in vlado Republike Iraka, ki ga pristojna delovna telesa zbora niso 
obravnavala, predlagam, da zbor imenuje v smislu 47. člena poslovnika Zbora 
občin skupino delegatov, ki bo med sejo zbora proučila predlog zakona. V to 
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skupino delegatov predlagam: Marijo Brecelj, članico Odbora za finance, Franca 
Godino, delegata iz občine Logatec in Hinka Čopa, delegata iz občine Mozirje. 

Ima kdo kakšen drug predlog? (Ne.) 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 skupino delegatov. 
Preden preidemo na obravnavo posameznih točk dnevnega reda, vas ob- 

veščam, da bomo z delegati Zbora združenega dela in Družbenopolitičnega 
zbora na skupnem zasedanju poslušali ekspoze k 3. točki dnevnega reda, to je 
k osnutku dopolnil k ustavi SR Slovenije, ki ga bo podal tovariš Milan Kučan, 
predsednik ustavne komisije in uvodno obrazložitev k 4. točki dnevnega reda, to 
je k informaciji o uveljavljanju metod in načinov dela Skupščine SR Slovenije, 
njenih zborov in delovnih teles, ki jo bo podal tovariš Ludvik Golob, podpred- 
sednik 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 zapisnika 
41. seje Zbora občin. 

Osnutek zapisnika ste prejeli. Delegat iz Slovenske Bistrice je opozoril, 
da so dali pismene pripombe k nekaterim točkam dnevnega reda, ki jih bomo 
upoštevali. 

Ima še kdo kakšno pripombo ali popravek k zapisniku? (Ne.) Potem pro- 
sim, da o zapisniku glasujete. Kdor je za odobritev zapisnika, naj prosim gla- 
suje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno odobril zapisnik 41. seje Zbora občin. 
Sedaj pa prosim, da odidemo v veliko dvorano na skupno zasedanje. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.20 in se je nadaljevala ob 11.10.) 

Predsednica Silva Jereb: Nadaljujemo sejo Zbora občin. Najprej bi 
vam rada povedala, da se je število delegatov povečalo, prišli sta še delegatki 
iz občin Koper in Ajdovščina, tako da nas je skupaj 59. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega r e d a , to je na določitev osnutka 
dopolnil k ustavi Socialistične republike Slovenije. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda je komisija za pripravo sprememb 
ustave predložila besedilo osnutka amandmajev k ustavi SR Slovenije. Pred- 
stavnik komisije je dr. Ciril Ribičič. Ekspoze smo pravkar poslušali na skup- 
nem zasedanju. 

Poleg osnutka amandmajev ste prejeli danes na klop tudi predlog sklepa, 
ki naj bi ga po razpravi sprejel naš zbor. Predlog sklepa v prvi točki navaja, 
da zbori Skupščine SR Slovenije določajo osnutek besedila k spremembam 
ustave tako, kot ga je predložila komisija. V drugi točki določa, da bo javna 
razprava trajala do 31. januarja naslednjega leta in v tretji točki zavezuje ko- 
misijo, naj sodeluje z Republiško konferenco SZDL Slovenije pri spremljanju 
javne razprave in po končani javni razpravi poroča zborom. 
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Besedilo osnutka amandmajev so obravnavali Odbor za družbenopolitični 
in komunalni sistem, Komisija za narodnosti, Komisija za pravosodje in Za- 
konodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pismena poročila. Želijo 
poročevalci besedo? (iNe.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Janez Zaplotnik, delegat mesta 
Ljubljane! 

Pred tem še prosim skupino, ki smo jo imenovali, da prouči predlog za- 
kona o ratifikaciji sporazuma med vlado SFRJ in vlado Republike Iraka, naj 
se takoj sestane. 

Prosim, tovariš Zaplotnik! 

Janez Zaplotnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Dovolite mi, da se v zvezi z osnutkom dopolnitev k ustavi SR Slove- 
nije oglasim v imenu skupine delegatov Skupščine mesta Ljubljane. 

V Ljubljani smo se v zadnjih dveh letih zavzemali za doslednejše uresniče- 
vanje celotne vsebine ustave in vložili zelo veliko naporov za dosledno uresni- 
čevanje in uveljavljanje delegatskega sistema. Postopoma bomo uveljavili ko- 
lektivno delo in odgovornost kot del delegatskega sistema, uveljavljali samo- 
upravne odnose ter v bodoče tem vprašanjem posvečali še večjo pozornost. 
Analizirali smo številna odprta vprašanja v delovanju delegatskega sistema, 
iskali najučinkovitejše rešitve, sprejeli konkretne akcijske programe in usme- 
ritve za delo delegatov in nadaljnje razvijanje vseh oblik in metod dela v de- 
legatskem sistemu. Uveljavili so se odbori pri posameznih zborih in komisije 
skupščine. Delegati vse pogosteje oblikujejo posebne delovne skupine iz svojih 
vrst, ki sodelujejo pri pripravah na skupščinske seje in posebne skupine, ki 
oblikujejo zaključke po sejah zborov. S takim prizadevanjem in neposrednim 
angažiranjem delegatov v razpravi, pripravi sej in pri oblikovanju zaključkov, 
se je pričelo uveljavljati kolektivno delo, odločanje in odgovornost, s tem pa že 
pospešujemo uresničevanje Titove pobude po uveljavitvi kolektivnega dela, 
vodenja in odgovornosti. 

Ljubljana je v zvezi z osnutkom dopolnil k ustavi dala pobudo, da se pro- 
uči možnost, da bi v ustavi odpravili okvire za uvedbo zamenljive sestave 
družbenopolitičnih zborov občinskih skupščin in skupščine mesta. To je tudi 
bistvo našega predloga. V šestih letih svojega obstoja so družbenopolitični zbori 
opravičili svoj obstoj in se uveljavili kot posebna sestavina občinskih in mestne 
skupščine. Izhodišče pobude je bilo prepričanje, da je zamenljiva sestava druž- 
benopolitičnih zborov perspektiva razvoja našega delegatskega in skupščin- 
skega sistema. V Ljubljani skoraj ni bilo posveta o delegatskem sistemu, kjer 
ne bi bila prisotna pobuda za zamenljivi sestav družbenopolitičnih zborov. Od- 
govornost za kontinuiteto delovanja zbora bi morala preiti od stalnih dele- 
gatov na konferenco SZDL in vodstva vseh družbenopolitičnih organizacij. 

Z zamenljivo sestavo družbenopolitičnega zbora bi razširili krog aktivnih 
članov vodstev družbenopolitičnih organizacij pri konkretizaciji njihovih usme- 
ritev in sklepov v skupščinskem delu. Ker pa je potrebno številna vprašanja 
še natančneje proučiti, smo mnenja, da naj ne bi odpirali v ustavni razpravi 
vseh vprašanj o uvedbi zamenljive sestave družbenopolitičnih zborov, ker bi 
lahko tako odvrnili pozornost od temeljnih vprašanj doslednega uresničevanja 
kolektivnega dela in odgovornosti. Predlagamo pa, da se proučijo možnosti za 
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zamenljivi sestav družbenopolitičnih zborov dela v okviru nadaljnjega ures- 
ničevanja in uveljavljanja delegatskega sistema. 

V Ljubljani smo v zadnjem letu poglobljeno obravnavali posamezne vidike 
uresničevanja ustavne vloge občine in uveljavljanja kolektivnega dela in od- 
govornosti. Dogovorili smo se, da bomo skupaj s predlaganimi ustavnimi 
amandmaji poglobljeno obravnavali tisti del sprememb in dopolnitev statuta 
mesta Ljubljane in skupščin občin, ki neposredno ovirajo doslednejše uresni- 
čevanje načel kolektivnega dela in odgovornost. 

Vzporedno pa je nastalo obširnejše gradivo o razvoju in delovanju ko- 
munalnega sistema v Ljubljani, v okviru katerega bo stekla razprava tudi o 
vseh ostalih potrebnih statutarnih spremembah in dopolnitvah, ki nam jih na- 
rekujejo sprejeti sistemski zakoni in nekatera druga odprta vprašanja v zvezi 
z delovanjem in doslednejšim uveljavljanjem delegatskega sistema, zlasti 
glede večje prisotnosti delegatov v vseh fazah odločanja. Zato smo v Ljubljani 
v zadnjih letih poglobljeno obravnavali posamezna vprašanja kot so: krepitev 
samoupravne vloge krajevne skupnosti, samoupravna preobrazba združenega 
dela, družbeno dogovarjanje in samoupravno sporazumevanje, uveljavljanje 
in dograjevanje delegatskega sistema, uveljavljanje načel svobodne menjave 
dela in družbeno načrtovanje. Z razpravo o razvoju in delovanju komunal- 
nega sistema bomo združili tudi sprejetje usmeritev na posameznih področjih. 

Zbori skupščine mesta bodo že v naslednjih dneh uvrstili na dnevne rede 
obravnavo osnutkov amandmajev k ustavi SR Slovenije, še zlasti v smislu 
preverjanja funkcioniranja celotnega delegatskega sistema in nadaljnje de- 
mokratizacije družbenopolitičnih odnosov na samoupravnih temeljih. Vendar 
ne vztrajamo, da se že v sedanji fazi oblikovanja amandmajev vnesejo dolo- 
čila o gibljivosti mandata članov družbenopolitičnih zborov, pač pa da bi se ta 
tematika pri nadaljnjem dograjevanju delegatskega sistema še naprej obrav- 
navala in po možnosti prenesla v ustreznejše rešitve, kot so danes. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! To vprašanje je bilo obrav- 
navano tudi v delovnih telesih ustavne komisije. Bi morda tovariš Ciril Ri- 
bičič imel k temu še kaj dodati? (Da.) Prosim! 

Dr. Ciril Ribičič: Osebno bi se strinjal z vsemi argumenti, ki so bili 
tu povedani. Tudi sam sem sodeloval v Ljubljani v zvezi s pobudo, da se opre- 
deli kot perspektiva razvoja delegatskega sistema tudi zamenljiva sestava 
družbenopolitičnih zborov. 

Očitno je, da se v zvezi s kolektivnim delom to vprašanje še bolj zaostruje 
kot se je v preteklosti, in sicer s tega vidika, da se bo, v kolikor bodo v ustavi 
sprejete rešitve, ki so v osnutkih, še bolj zaostrilo načelo omejitve ponovne 
izvolitve. To pa bo ustvarilo nove težave v zvezi s tem, da stalni delegati v 
družbenopolitičnih zborih ne bodo več v vodstvih družbenopolitičnih organi- 
zacij. Vsi pa vemo, da je ravno tovariš Kardelj zelo poudarjal zvezo med člani 
vodstev družbenopolitičnih organizacij in njihovimi delegati v družbenopoli- 
tičnih zborih. Zato mislim, da je točna ocena, da je to perspektiva razvoja. 

V imenu ustavne komisije, ki je to vprašanje obravnavala, pa bi rekel, da 
je komisija zavzela stališče, da se pobuda Ljubljane sprejme v obravnavo, pri 
tem pa je menila, da ne sodi v to fazo obravnave ustavnih sprememb. 
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Kot ste slišali, je predsednik komisije, tovariš Kučan, v današnjem ekspo- 
zeju poudaril, da smo resnično v celoti spoštovali restriktivno načelo, kot je 
bilo opredeljeno v začetku razprav o ustavnih spremembah v zvezi z uresniče- 
vanjem Titove pobude. To pomeni, da nismo urejali nobenega vprašanja, ki 
ni neposredno povezano z uresničevanjem Utove pobude oziroma z odpravlja- 
njem neposrednih ustavnih ovir za dosledno uresničitev Titove pobude. Moram 
reči, da so v nekaterih drugih republikah zavzeli drugačno stališče in spre- 
minjajo nekatere druge določbe, na primer o pristojnosti zborov. Ravno s temi 
ustavnimi dopolnili ponekod uvajajo tudi zamenljiv mandat delegatov, vendar 
ne za družbenopolitične zbore. 

Povsem dosledno smo sledili načelu, da se v druga vprašanja ne spuščamo, 
ravno s stališča, ki ga je delegat iz Ljubljane posebej poudaril, ker bi to uteg- 
nilo zamegliti razpravo oziroma odvrniti pozornost od tistih vprašanj, ki so 
bistvena za uresničevanje Titove pobude. Vendar pa se je s tem začel posto- 
pek proučevanja teh pobud in v naslednjih fazah obravnave bo ustavna ko- 
misija o tem vprašanju posebej sklepala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Ribičič! Zeli še kdo 
besedo? (Ne.) Pismenih prijav ni več. 

Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog sklepa, ki ste ga 
prejeli danes na klop in ki sem ga prej obrazložila. Kdor je za, naj prosim gla- 
suje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani siklep. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na informacijo o 
uveljavljanju metod in načinov dela Skupščine SR Slovenije, njenih zborov in 
delovnih teles. 

Informacijo je zboru predložilo v obravnavo Predsedstvo Skupščine SR 
Slovenije. Uvodno obrazložitev smo pravkar poslušali na skupnem zasedanju. 

Informacija je bila pripravljena na podlagi sklepov, ki so jih zbori sprejeli 
ob obravnavi poročila o uresničevanju delegatskega sistema in delegatskih 
odnosov v SR Sloveniji. Informacija je bila objavljena v Poročevalcu številka 
16, danes na klop pa ste prejeli tudi predlog sklepa, ki naj bi ga naš zbor 
sprejel po končani razpravi. Delno je predlog sklepa obrazložil tudi podpred- 
sednik Skupščine, tovariš Golob. 

Informacijo so obravnavala vsa delovna telesa našega zbora ter Komisija 
za narodnosti, Komisija za pravosodje, Komisija za volitve, imenovanja in ad- 
ministrativne zadeve in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili 
pismena poročila. Želijo poročevalci besedo? (Ne.) 

Danes ste na klop prejeli predlog sklepa. Ta sklep je bil pripravljen na 
podlagi dosedanjih razprav o informaciji v delovnih telesih zbora in Skupščine. 

Predlagam, da zbor v smislu 47. člena poslovnika Zbora občin imenuje tri 
delegate v medzborovsko skupino delegatov, ki bo proučila razpravo in zbo- 
rom predlagala morebitne spremembe oziroma dopolnitve predloga sklepa. 
Da bi šlo hitreje, mi dovolite, da v skupino kar sama predlagam tovariša Ja- 
neza Ocepka, poročevalca Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem, 
tovarišico Mirjam Jan-Blažič, delegatko iz Škofje Loke, ki je tudi predsednica 
skupine delegatov v Škofji Loki in tovariša Jožeta Gornjeca, delegata iz Len- 
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dave in predsednika Skupščine občine Lendava. Na ta način bi prek poroče- 
valca odbora, predsednice skupine in predsednika skupščine lahko zelo kva- 
lificirano dobili morebitne spremembe in dopolnitve predlaganega sklepa. 

Ima kdo kakšen drug predlog? (Ne.) Potem prosim, da glasujete. Kdor je 
za predlagane člane medzborovske skupine, naj prosim glasuje! (56 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli predlog za sestavo medzborovske 
skupine delegatov. 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Ciril Plut, delegat iz občine Krško! 

Ciril Plut: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov iz občine Krško za delegiranje delegatov v Zbor občin Skup- 
ščine SR Slovenije v celoti soglaša z oceno in ugotovitvami, navedenimi v in- 
formaciji o uveljavljanju metod in načinov dela Skupščine SR Slovenije, nje- 
nih zborov in delovnih teles. Predvsem pozdravljamo iniciativo, da se repu- 
bliška Skupščina loteva ocene sedanjega stanja in iskanja vse boljših metod 
in načinov dela, zato tudi v celoti podpiramo predlagane usmeritve in sklepe, 
ki naj pripomorejo, da bo delo Skupščine, njenih zborov in delovnih teles še 
bolj ustvarjalno in učinkovito. 

Glede na to, da so bila vprašanja, ki zadevajo delovanje republiške Skup- 
ščine, že večkrat obravnavana na sejah zborov naše občinske skupščine in da 
smo o tej problematiki temeljito in odkrito spregovorili na regijskem posvetu 
februarja lani, mi dovolite, da tej informaciji dodam še nekatere naše izkušnje 
in posredujem nekaj stališč in predlogov. 

Menimo, da predložena informacija daje objektivno in realno oceno stanja 
in dosežene stopnje razvoja v delovanju delegatskega sistema ter ocenjujemo, 
da je bil vendarle dosežen določen napredek. Ne glede na to pa moramo ugo- 
toviti, da se še vedno soočamo z nekaterimi osnovnimi vprašanji, ki pa nare- 
kujejo le boljšo organizacijo, bolj racionalne oblike in metode dela in večjo 
medsebojno horizontalno in vertikalno usklajenost. 

V zvezi s tem bi, izhajajoč iz vseh dosedanjih ocen in ugotovitev v zborih 
Skupščine občine Krško, opozoril na temeljno vprašanje, da še vedno nismo 
zgradili ustreznega sistema za uveljavljanje občinske skupščine kot konference 
delegacij za zbore republiške Skupščine, znotraj tega sistema pa ustreznih me- 
tod in načinov dela, da bi prispevali k še večji ustvarjalnosti republiške Skup- 
ščine, njenih zborov in delovnih teles. 

Čeprav so nekatera vprašanja v predloženem gradivu obravnavana, bi 
glede na navedeno izhodišče rad opozoril na nekatera vprašanja: 

1. Se vedno je prisotna dokajšnja neusklajenost med programom dela re- 
publiške Skupščine in programom dela občinske skupščine. Res je, da smo se 
tudi v občinah premalo angažirali pri sestavljanju in usklajevanju teh progra- 
mov. Ce hočemo uresničevati funkcije občinske skupščine kot konference de- 
legacij za zbore republiške Skupščine, potem morajo biti programi dela, zlasti 
kar zadeva pomembnejše sistemske zakone in tematske sklope, vertikalno 
usklajeni. 

2. Nobenega dvoma ni, da je pred nami še cela vrsta odprtih vprašanj 
družbenoekonomske in politične narave, ki narekujejo zakonsko urejanje. Toda 
hkrati ni nobene potrebe po preobsežnem delovnem programu republiške Skup- 
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ščine, 'ki prekomerno obremenjuje organe in delovna telesa, tako da ostaja pre- 
malo časa za poglobljeno razpravo in v končni fazi vpliva na slabšo kvaliteto 
zakonov, ki jih moramo včasih že po nekaj mesecih spreminjati in dopolnje- 
vati. Vse to prekomerno obremenjuje tudi občinsko skupščino, ki opravlja 
svoje naloge tudi v okviru lastne pristojnosti. Zato se skupine delegatov za 
posamezne zbore republiške Skupščine še vedno ne morejo uveljaviti kot med- 
zborovski odbori občinske skupščine, temveč delujejo kot avtonomna delegacija. 

3. Povezano s prejšnjo točko je tudi vprašanje zapoznelega dostavljanja 
ustreznega gradiva, ki v občinah časovno onemogoča ali vsaj otežuje širšo 
in kvalitetnejšo obravnavo aktualne problematike in oblikovanje stališč in pred- 
logov v zborih in delovnih telesih občinske skupščine, pa tudi v temeljnih de- 
legacijah. Opustiti bo treba prakso, da se v nekaterih primerih tudi zelo po- 
membni zakoni, kot je na primer zakon o notranjih zadevah, posredujejo kot 
sejno gradivo skupinam delegatov, niso pa objavljeni v skupščinskem Poroče- 
valcu, kar otežuje obravnavo v zborih občinske skupščine. 

4. Posebej bi rad opozoril na pomen dela delovnih teles republiške Skup- 
ščine. Tu pogrešamo predvsem pravočasno dostavljanje njihovih stališč te- 
meljnim delegacijam, kar je verjetno težko izvesti. Vsekakor pa bi morala de- 
lovna telesa postati mesto predhodnega usklajevanja stališč, mnenj in predlo- 
gov delegatske baze oziroma zainteresiranih subjektov. Na ta način bi bilo 
tudi delovnim telesom pri občinski skupščini in skupinam delegatov za zbore 
republiške Skupščine delo in izvrševanje njihove funkcije olajšano in bolj 
kvalitetno. 

5. V vseh ocenah o uresničevanju funkcije občinske skupščine kot konfe- 
rence delegacij, se vedno bolj postavlja v ospredje vprašanje, ali občinska 
skupščina to svojo funkcijo sploh lahko uresničuje v odnosu na Zbor združe- 
nega dela republiške Skupščine. Ze samo dejstvo, da se skupine delegatov iz 
naše občine samo za področje gospodarstva povezujejo z dvema sosednjima 
občinama v Posavju, na vseh ostalih področjih pa z novomeško oziroma celjsko 
regijo, nesporno dokazuje, da te skupine ne le da niso povezane z delegatsko 
bazo, temveč so pri oblikovanju stališč povsem avtonomne. Tudi sama oddalje- 
nost delegatov od sedeža delegacije otežuje njihovo delo. 

Ocena tega aktualnega problema, ki pri uresničevanju delegatskega sistema 
vedno bolj izstopa kot sistemsko in politično vprašanje, nas navaja na zaklju- 
ček, da bo nujno potrebno spremeniti organizacijski sistem Zbora združenega 
dela Skupščine SR Slovenije, ki naj ne bi bil več sestavljen oziroma zastopan 
po področjih oziroma dejavnostih. Menim, da mora izhajati predvsem iz dej- 
stva, da se neposredni in konkretni interesi delovnih ljudi in občanov po po- 
sameznih dejavnostih uresničujejo v občinah in avtentično izražajo zlasti prek 
zbora združenega dela občinske skupščine. Tako oblikovane skupine delegatov 
po posameznih področjih oziroma dejavnostih bi v občinski skupščini prevzele 
oziroma izvrševale funkcijo medzborovSkega odbora z enakim ali podobnim 
statutom, kot ga imajo skupine delegatov za Zbor občin republiške Skupščine. 

■Na koncu želim predlagati zboru, da naj bi se v okviru republiške Skup- 
ščine, morda v povezavi z ustreznimi univerzitetnimi inštitucijami, formirala 
posebna študijska skupina, ki bi do izteka sedanjega mandata temeljito pro- 
učila možnosti za poenostavitev metod in načinov dela ter za večjo racionali- 
zacijo dela in usklajenost delovnih programov republiške in občinskih skupščin. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Plut! Tovariš France 
Stiglic, predsednik Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije, ima besedo! 

France Štiglic: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Tudi Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije je že nekajkrat obravna- 
vala uresničevanje delegatskih odnosov in delegatskega sistema. 

Pri tem soočenju z dejanskim položajem so izstopala vprašanja, ki so zna- 
čilna za razvoj naših samoupravnih odnosov nasploh, tudi ta, ki so zajeta v 
informaciji o uveljavljanju metod in načinov dela Skupščine SR Slovenije, 
njenih zborov in delovnih teles. Razkrila se je soodvisnost med njimi in zato 
mi dovolite, da ob tej priložnosti spregovorim nekaj besed o položaju občin- 
skih kulturnih skupnosti v občinskem skupščinskem sistemu, saj je odločilno 
povezan z uveljavljanjem samoupravnih odnosov in delegatskih razmerij v 
kulturi ter pokazatelj za delovanje Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije. 

V informaciji je sicer v osmem poglavju govora o sodelovanju skupščin 
samoupravnih interesnih skupnosti pri obravnavi in odločanju v Skupščini SR 
Slovenije, vendar mora veljati to tudi za sodelovanje samoupravnih interesnih 
skupnosti v občinskih skupščinskih sistemih. Razprave v naši skupščini pa 
očitno kažejo, da vsaj v primeru kulturnih skupnosti le malokdaj lahko govo- 
rimo o metodah in načinih dela, ki so opredeljeni v informaciji. Ugotovitev, 
da so kulturne skupnosti premalo, često pa sploh ne udeležene v Skupščinskem 
sistemu občine, je vsekakor pokazatelj stopnje razvitosti naših samoupravnih 
odnosov, hkrati pa tudi odnosa do kulture nasploh. Kultura se slkuša in se mora 
s svojimi dejavnostmi uveljavljati v naših družbenoekonomskih odnosih kot 
integralni del združenega dela, saj gre tudi pri njej za produkcijo, ki poteka 
bodisi v organizacijah združenega dela bodisi v društvih ali prek samostojnih 
umetnikov in ustvarjalcev in zanjo veljajo isti proizvodni in samoupravni 
odnosi, kot v vseh drugih dejavnostih. Pri tem je v okviru posebnega družbe- 
nega interesa seveda še posebej pomembna svobodna menjava dela, kot osnovni 
pogoj za nadaljnje uveljavljanje samoupravnega koncepta v kulturi. 

V današnjem trenutku razvoja lahko govorimo še o mnogih slabostih de- 
lovanja organizacij združenega dela v kulturi, pri programiranju, še bolj pa pri 
gospodarjenju. Ob tej ugotovitvi se vsekakor odpira tudi vprašanje ustrezne 
samoupravne organiziranosti v delovni organizaciji sami, kot tudi v njenih 
samoupravnih povezavah z uporabniki in drugimi samoupravnimi in družbeno- 
političnimi dejavniki. Ta skupni samoupravni interes pa se mora izražati tudi 
v skrbi za ustrezne kadre, ki delajo ali naj bi delali v organizacijah združe- 
nega dela v kulturi, ker je od njihove sposobnosti in aktivnosti odvisno tudi 
uspešnejše gospodarjenje. Teh kadrov v kulturnih dejavnostih vsekakor pri- 
manjkuje, za delo v organizacijah združenega dela pa se tudi ne zanimajo, pri 
čemer je često razlog tudi vprašanje osebnih dohodkov. Pri tem pa je odlo- 
čilna tudi naša slaba navada, da se spomnimo na kadrovska vprašanja v kulturi 
šele tedaj, ko se pokažejo že posledice ali pa takrat, ko kdo tako ali drugače 
odide in pri tem na hitro zapolnjujemo lulknje, namesto da bi bila to skupna, 
stalna in načrtna skrb, ki bi jo morali v večji meri deliti tudi uporabniki in 
družbenopolitične organizacije, predvsem Socialistična zveza in sindikati. 

Za uspešnejše uveljavljanje kulturnih dejavnosti je načrtovanje enako po- 
membno kot za vsa druga področja. Pri tem ne gre samo za programiranje v 
kulturi sami, marveč za vključevanje kulture v delovne programe vseh orga- 
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nizacij združenega dela in Ikrajevnih skupnosti za oblikovanje programov v 
srednjeročne načrte in letne plane v okviru razprav in odločanja v zborih ob- 
činskih skupščin, v kateri žal skupščine kulturnih skupnosti še niso enako- 
praven samoupravni dejavnik. 

Če govorim o tem, seveda ne pozabljam še na vsa nerazrešena vprašanja, 
ki smo jih ugotovili v Skupščini Kulturne skupnosti Slovenije in ki se tičejo 
metod in načinov dela naše skupščine. Podčrtal bi le nujnost resnične samo- 
upravne organiziranosti v celotnem toku samoupravnih odnosov, od delegata, 
delegacije, krajevne skupnosti, organizacije združenega dela, kulturne skup- 
nosti v občini in njenega položaja v občinskem skupščinskem sistemu. Le tako 
je namreč mogoče uspešno uveljaviti skupno in enotno kulturno politiko, za 
kakršno smo se v Kulturni skupnosti Slovenije dogovorih in ki je prav v zad- 
njem srednjeročnem obdobju pokazala pomembne rezultate. 

Naj pripomnim, da je delo Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije, sode- 
lovanje delegatov in njihovo odločanje, res stvar dogovora in soglasja in ni- 
kakor ne bi smelo biti podvrženo glasovanju. To pa ni lahka naloga, zato so 
dosedanji uspehi toliko bolj pomembni. Pot do soglasja ni lahka, ovirajo jo 
mnogi nesporazumi, različna tolmačenja in interesi posameznih sredin, ki so 
povsem razumljivi in so naravni del skupnega programa, vendar se vse pre- 
večkrat izražajo v takih ali drugačnih izračunih in razpravah o denarju, kot pa 
o vsebinskih obravnavah programov in še posebej o rezultatih njihove reali- 
zacije. Najpogostejši so očitki, da Kulturna skupnost Slovenije združuje pre- 
več denarja, medtem ko ga za realizacijo občinskih programov ni, pri čemer 
hkrati s takimi očitki prihajajo zahteve po novem ali dodatnem združevanju 
sredstev z razširitvijo skupnih nalog, seveda tudi tistih, (ki take očitke izražajo. 

Kulturna skupnost Slovenije združuje prispevke po dogovorih, sprejetih v 
skupščini na osnovi srednjeročnih in letnih planov za dogovorjene programe 
oziroma naloge. Dolgo časa se že pogovarjamo o tem, da naj bi se v Kulturni 
skupnosti Slovenije dogovarjali samo za tiste naloge, ki so res nacionalnega 
pomena, vse druge pa naj bi bile stvar občin samih in njihovih medsebojnih 
dogovarjanj. Nič vzpodbudna ni ugotovitev, da medobčinsko dogovarjanje ne 
uspeva, čeprav bi moralo biti tako sodelovanje nujnost v razvoju naših samo- 
upravnih odnosov. 

V zaostrenem družbenoekonomskem položaju in v omejitvah stabilizacij- 
skih ukrepov se žal v nekaterih občinah odnos do kulture izraža v tem, da so 
prav kulturne dejavnosti tiste, ki jih najprej zajemajo restrikcije. So primeri, 
da kulturne skupnosti sploh nimajo več možnosti razvoja, saj jim ostaja v 
glavnem le denar za osebne dohodke v organizacijah združenega dela v kul- 
turnih dejavnostih in za anuitete. Res pa je, da so na drugi strani tudi take 
občine, ki tudi v teh časih posvečajo kulturi potrebno skrb. Zato je položaj 
v prvih toliko bolj drastičen. Omejevanje kulturnih dejavnosti prek razumnega 
obsega, posebno če je rezultat neenakopravnega položaja in odnosa do kul- 
ture, nosi seveda s seboj škodljive posledice za splošno osveščenost človeka. 
Ce gledamo s širšim pogledom in mislijo, so naložbe v kulturo dolgoročne in 
daljnosežne. 

Sedaj, ko se napovedujejo spremembe meril za razvitost občin, so se znašle 
v skrbeh tudi kulturne skupnosti v tistih občinah, ki ne bodo več zajete v po- 
moči za nerazvite. V skrbeh so zaradi tega, ker je razvitost in s tem tudi eko- 
nomska moč v teh občinah morda res večja, vendar pa se ne odraža v odnosu 
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do kulture, marveč nasprotno, tej groze velike težave. Skupščina Kulturne 
skupnosti Slovenije se bo morala odločiti, kako razrešiti to pereče vprašanje. 
Vsekakor pa se morajo o tem odločati tudi občine same in ne usmerjati svojih 
delegatov v občinskih kulturnih skupnostih v boj na seje Skupščine Kulturne 
skupnosti Slovenije, kakršne doživljamo in preživljamo, še posebej pri obrav- 
navi naložb, saj mora skupščina kljub razumevanju in stvarni ter čustveni 
privrženosti delovati po sprejetih kriterijih in merilih, ki veljajo za vse enako 
in jih seveda ni mogoče spreminjati kar tako. 

Samoupravni tokovi potekajo, verjetno ne samo v kulturi, še vse preveč 
v vertikalnih in premalo v horizontalnih razsežnostih, pri čemer delegatska 
baza postaja preozka, pa tudi preutrujena, zato je nujno potreben živ tok, ki bi 
uspešneje pognal samoupravne odnose v včasih že nekoliko okostenelih in 
utečenih delegatskih razmerjih. 

V zvezi s tem je Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije že večkrat po- 
udarila tudi dolžnost in odgovornost Socialistične zveze delovnega ljudstva, 
Zveze sindikatov in Zveze komunistov pri spodbujanju in močnejšem uveljav- 
ljanju samoupravnih odnosov in delegatskega sistema v kulturi. Gre za osnovni 
politični problem našega samoupravnega koncepta in uresničevanje glavnih 
silnic naših socialističnih odnosov. 

Ce sem govoril o teh stvareh več, kot pa sodi k tematiki, ki obravnava 
metode in načine dela Skupščine SR Slovenije, njenih zborov in delovnih teles, 
sem to storil zato, ker ima republiški skupščinski sistem svoje korenine v 
zborih te Skupščine in tudi v zborih skupščin samoupravnih interesnih skup- 
nosti. Zato je treba načela ustave, po katerih morajo skupščine družbenopoli- 
tičnih skupnosti, kot izvoljene in zamenljive delegacije delovnih ljudi v samo- 
upravnih organizacijah in skupnostih ter v družbenopolitičnih organizacijah, 
stalno zasedati in delovati v tesni povezanosti z družbenopolitičnimi in drugimi 
družbenimi organizacijami, ki so sestavni del socialističnega samoupravnega 
Sistema in se uveljavljati tudi v kulturi in njenih dejavnostih, v katerih vse- 
kakor še niso povsod in dovolj enakopravno zajete. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Štiglic! Slavko Ivanj- 
šič, delegat iz občine Ljutomer, ima besedo! 

Slavko Ivanjšič : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov iz občine Ljutomer za delegiranje delegatov v Zbor 
občin Skupščine SR Slovenije je obravnavala informacijo o uveljavljanju me- 
tod in načinov dela Skupščine SR Slovenije, njenih zborov in delovnih teles ter 
pri tem oblikovala naslednja stališča in pripombe. 

Na regionalnih posvetih skupin delegatov, ki delegirajo delegate v Zbor 
združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije, je bila v začetku lan- 
skega leta obravnavana večina vprašanj in problemov, ki so predmet današnje 
informacije. Ko smo v skupini ocenjevali, kaj je bilo storjenega, da bi metode 
in načini dela Skupščine in njenih zborov bili bolj učinkoviti, smo ugotovili, 
da se pomanjkljivosti in slabosti več ali manj še vedno ponavljajo, saj delegati 
še vedno ne sprejemamo gradiva za seje zborov v enem paketu, temveč po- 
stopoma z razširitvami posameznih točk dnevnih redov tik pred sejami zborov 
oziroma takrat, ko je skupina delegatov že zavzela svoja stališča. Se slabše je 
z gradivi oziroma poročili delovnih teles k posameznim vprašanjem, saj to 



42. seja 379 

gradivo še vedno prejemamo postopoma, vse do dneva sej zborov. Zaradi ure- 
ditve teh vprašanj verjetno ni potrebno spreminjati poslovnika o delu zborov, 
temveč uveljaviti take metode in načine dela, kot so navedeni v informaciji. 

V celoti se strinjamo z načelom, da Skupščina stalno zaseda in da bi seje 
zborov morale biti pogostejše. Toda, če to vprašanje gledamo s stališča dele- 
gatov v posameznem zboru, potem je stvar vendarle nekoliko drugačna. De- 
legati smo zasedeni z delom v zborih občinskih skupščin in v njihovih delovnih 
telesih, nato sta še poprečno dve seji mesečno skupine delegatov in nazadnje 
še seje zborov Skupščine SR Slovenije. Vso to odgovorno in pomembno delo 
moramo delegati opraviti poleg svojih rednih delovnih dolžnosti, zato ostane le 
malo časa za temeljitejši študij obširnega gradiva. 

Prav iz tega razloga delegati na sejah zborov nismo vedno prepričani, da 
so naše odločitve v skladu z interesi in potrebami delegatske baze, še posebej, 
če ni bilo časa, da bi se o pomembnejših gradivih pogovorili z delegatsko bazo. 
Prepričani smo, da bi nekatere zadeve, ki so sicer v pristojnosti zborov Skup- 
ščine SR Slovenije, lahko prepustili Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije 
ali drugim organom. Delegati bi tako pridobili več časa za temeljitejšo obrav- 
navo temeljnih vprašanj. 

Glede sodelovanja skupščin samoupravnih interesnih skupnosti pri obrav- 
navi in odločanju v Skupščini SR Slovenije pa je potrebno povedati, da tudi 
v občinah položaj ni nič boljši in da je enaikopravno odločanje skupščin samo- 
upravnih interesnih skupnosti z zbori skupščine družbenopolitične skupnosti 
bolj formalne narave. Ugotavljamo, da so delegati skupščin samoupravnih in- 
teresnih skupnosti v neenakem položaju glede na delegate v zborih skupščine 
družbenopolitične skupnosti, saj so slednji na skupnih zasedanjih deležni uvod- 
nih poročil in obrazložitev predlagateljev posameznih gradiv, medtem ko se 
morajo skupščine samoupravne interesne skupnosti zadovoljiti le s tistimi ar- 
gumenti, ki jih posreduje njihova strokovna služba. 

Menimo, da bo potrebno še več prizadevanj in naporov vseh družbenih 
dejavnikov za hitrejši razvoj delegatskega sistema in uresničevanje pristnih de- 
legatskih odnosov v sredinah, v katerih delegati delamo in živimo. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Ivo Bernard, delegat občine Ljub- 
ljana-Center, ima besedo! 

Ivo Bernard: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina delegatov za delegiranje v Zbor občin Skupščine SR Slovenije 
je temeljito pregledala informacijo o uveljavljanju metod in načinov dela v 
Skupščini SR Slovenije in menimo, da smo po lanskoletni razpravi o dele- 
gatskem sistemu dejansko storili precejšen korak naprej. 

Pri tem pozdravljamo vse tiste napore, ki so usmerjeni v trdnejše progra- 
miranje dela, ker se bo s tem dejansko omogočilo to, o čemer je govoril dele- 
gat iz Krškega. Prav ta vertikalna povezanost med občinskimi skupščinami kot 
konferencami delegacij in republiško Skupščino omogoča tudi trdnejši pristop 
pri obravnavi zadev, predvidenih v programih dela skupščin. Zato v celoti pod- 
piramo tako določbe o pristopu k letnemu planiranju, kakor tudi k periodičnim 
delovnim načrtom. 

Pri tem mislimo, da je potrebno ugotovitve iz 10. točke, glede pristojnosti 
dela zborov, predvsem Zbora združenega dela in Družbenopolitičnega zbora, 
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podpreti. Gre za odločanje o izločitvi dela dohodka za splošne družbene po- 
trebe, skupaj s samoupravnimi interesnimi skupnostmi, pri Družbenopolitič- 
nem zboru pa gre za vprašanja iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. S tem bi preobsežne dnevne rede ostalih zborov dejansko 
razbremenili. 

Prav tako menimo, da je predlagana tehnika sklicevanja zborov sprejem- 
ljiva. Postavlja pa se nam vprašanje vloge delovnih teles, ki so se doslej po- 
kazala v delegatski praksi kot eden od osnovnih usmerjevalcev naših delega- 
tov pri obravnavanju problematike, s katero sami nismo bili dovolj seznanjeni. 
Prav stališča odborov so bila v mnogočem orientacija pri našem odločanju, zato 
menimo, da je vprašanje roka 40 dni pred sejo za predložitev gradiv in 30 dni 
za sklic seje vprašljivo v primeru, če zahtevamo od delovnih teles, da ob sklicu 
seje priložijo že svoja prva stališča in ugotovitve. Zato morda ne bi bilo napak, 
če bi se orientirali na rok 45 dni pred sklicem seje za predložitev gradiv, tako da 
bi lahko odbori in delovna telesa v 30 dneh pred sklicem seje zbora dejansko 
prišli že s svojimi stališči pred delegate. V 15 dneh pa bi v občinah dejansko 
lahko uskladili stališča in jih v 15 dneh poslali nazaj Skupščini in s tem omo- 
gočili drugo fazo dela v odborih, to je usklajevanje stališč. 

Menimo namreč, da je 10 dnevni rok od predložitve gradiv do sklica za 
odbore nekoliko prekratek, če hočemo, da bodo odbori prišli s svojimi stališči 
in poročili že ob predložitvi gradiv delegatom. Pri tem se zavzemamo za to, da 
delovna telesa Skupščine svojih poročil v tej prvi fazi ne bi dala takrat, ko bodo 
zmogla, kot je bilo to danes omenjeno v uvodnem poročilu, ampak da je pra- 
vilno, da delegati dobimo ob sklicu seje že vsa poročila. 

Na ta način nam bo omogočeno, da bomo v tem drugem, 15 dnevnem roku, 
dejansko lahko zavzeli stališča v okviru delegacij in občinskih skupščin in ta 
stališča posredovali republiški Skupščini, kjer se potem opravi postopek uskla- 
jevanja. 

Glede zakonodajnega postopka se v glavnem strinjamo z vsemi predlogi, 
mislimo pa, da bi bilo potrebno vnesti določilo, da je v prvi fazi postopka, ob 
predlogu za izdajo zakona, predlagatelj dolžan priložiti tudi teze. Ta sklep je 
sicer že bil sprejet, vendar formalno ni nikjer zapisan. Samo kratek predlog 
za izdajo zakona, brez tez delegatom namreč ne omogoča orientacijo o umest- 
nosti in potrebnosti rešitev, ki naj se urejajo s predlaganim zakonom. Zato 
bi bilo potrebno v prvi fazi postopka obvezno zahtevati predložitev tez. To nam 
bo omogočilo tudi bolj kvalificirano razpravo v naslednjih fazah postopka. 

Imel bi še pripombo glede sodelovanja interesnih skupnosti. O tem je go- 
voril že delegat iz Krškega. Nam se je besedilo 8. točke, na 7. strani informa- 
cije zdel nekoliko vprašljiv. Menimo namreč, da je potrebno enakopravno so- 
delovanje skupščin samoupravnih interesnih skupnosti pri sprejemanju odlo- 
čitev razširiti in ne ožiti. Menimo, da je skupno obravnavanje in skupno spre- 
jemanje v plus in ne v minus našega delegatskega sistema. Samoupravne in- 
teresne skupnosti z enakopravnim obravnavanjem in sprejemanjem odločitev 
dejansko prevzemajo nase vso težo odgovornosti in s tem tudi pridobivajo na 
pomenu. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Bernard! Tovariš Albin 
Kladnik, delegat iz občine Kamnik, ima besedo! 
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Albin K1 a d n i k : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupini delegatov za delegiranje v Zbor občin in Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije iz občine Kamnik sta na skupni seji dne 20. 10. 1980 
obravnavali informacijo o uveljavljanju metod in načinov dela Skupščine SR 
Slovenije, njenih zborov in delovnih teles ter sprejeli naslednja stališča in 
predloge. 

V zvezi s pobudami, predlogi in vprašanji delegacij in delegatov podpiramo 
predlog, da je treba opozorilom in pobudam delegatov dati večjo pozornost 
tako v Skupščini kot v Izvršnem svetu in v republiških upravnih in drugih 
organih. Iz dosedanje prakse obravnavanja pobud iz občin v zborih republiške 
Skupščine namreč ugotavljamo, da so bile te pobude deležne premajhne pod- 
pore v ustreznih organih, ki bi jih morali strokovno obdelati in pripraviti za 
razpravo. Te pobude so z izgovorom, da bodo določena področja v prihodnjem 
obdobju kompleksneje obdelana, večkrat speljane na stranski tir. Tak odnos 
pa je seveda vplival na aktivnost delegatov in delegacij in njihovo pripravlje- 
nost, da bi še naprej dajali kakršnekoli pobude. S tem v zvezi predlagamo, da bi 
v poslovniku republiške Skupščine oziroma njenih zborov jasno opredelili po- 
stopek za ravnanje v zvezi s pobudami in opozorili delegatov, prav tako pa 
tudi naloge strokovnih služb Skupščine SR Slovenije. 

V zvezi s pošiljanjem gradiv za seje zborov .republiške Skupščine predla- 
gamo, da se prouči možnost, da bi se pošiljanje gradiv za posamezne seje ure- 
dilo tako, da bi delegati dobili celotno osnovno gradivo naenkrat, z drugo po- 
šiljko pa pripombe, mnenja in stališča delovnih teles Skupščine. Sedanji način 
pošiljanja gradiv, ko delegati dobe posamezna gradiva tudi več mesecev pred 
obravnavo na sejah zborov, vmes pa še enkrat gradivo za isto sejo, onemogoča 
delegatom pregled nad celotnim gradivom. Zato je učinkovito spremljanje in 
obravnavanje tega gradiva onemogočeno. 

Zadev, za katere ni v celoti pripravljenega ustreznega gradiva, po našem 
mnenju ne bi smeli uvrstiti na dnevni red zbora. Predlagani način pošiljanja 
gradiv bi zmanjšal tudi stroške delovanja skupščinskega sistema. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Bruno Zupančič, delegat iz občine 
Maribor, ima besedo! 

Bruno Zupančič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov iz občine Maribor za delegiranje v Zbor občin Skup- 
ščine SR Slovenije je obravnavala informacijo o uveljavljanju metod in na- 
činov dela Skupščine SR Slovenije, njenih zborov in delovnih teles. 

Ugotavljamo, da zbori Skupščine SR Slovenije še niso postali pravo mesto 
dogovarjanja in usklajevanja različnih stališč in interesov. Zato se v razpravah 
o določenem vprašanju, pri katerem imajo delegati različna mnenja in stali- 
šča, ne razvije polemika, temveč se to usklajevanje preprosto prenese na Iz- 
vršni svet oziroma na predlagatelja gradiv. 

Zbori Skupščine SR Slovenije bi morali biti bolj aktivno prisotni ves čas 
nastajanja najpomembnejših družbenih odločitev. Mnenja smo, da zbori in de- 
lovna telesa ne nastopajo dovolj aktivno, organizirano in vztrajno na tem 
področju delovanja od začetka nastajanja posameznih družbeno pomembnih 
vprašanj. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? Pismenih 
prijav ni več. Prosim, besedo ima tovarišica Zofka Stojanovič, predsednica 
Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije. 

Zofka Stojanovič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Glede na to, da Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 
zelo pogosto zaseda kot enakopraven zbor, zlasti v zadnjih dveh letih, čutim 
potrebo, da bi spregovorila nekaj besed o načinu in metodah sodelovanja med 
telesi in zbori Skupščine SR Slovenije ter skupščino in delovnimi telesi samo- 
upravne interesne skupnosti. Pri tem se omejujem predvsem na področje so- 
cialnega varstva. 

Ugotovitev v informaciji v poglavju o sodelovanju samoupravnih interes- 
nih skupnosti s Skupščino SR Slovenije, v kateri je nakazano, da je sodelova- 
nje v zadnjem mandatnem obdobju veliko bolj kvalitetno, popolnoma drži. 
Ugotavljamo, da so s temi načini in metodami dela dane velike možnosti stal- 
nega sodelovanja ter da je pravzaprav v veliki meri odvisno od nas v samo- 
upravnih interesnih skupnostih, kako se teh možnosti poslužujemo tudi z naše 
strani. Pri tem ugotavljamo, da smo te možnosti v dosedanjem delu vse pre- 
malo izkoriščali. Gotovo obstajajo nekatere objektivne pa tudi subjektivne 
slabosti, ki ne prispevajo k boljšemu sodelovanju. Zlasti bi poudarila, da bi 
bilo potrebno v bodoče bolj sodelovati na nivoju delovnih teles, zlasti takrat, 
ko smo v fazah vsebinskih razprav, ko je še dana možnost, da v tem postop- 
ku pravočasno razjasnimo in dogradimo skupna stališča in poglede. S tem 
bi potem tudi racionalizirali postopek sprejemanja določenih zakonskih doku- 
mentov. V dosedanjem delu smo imeli že nemalo izkušenj, ko se je pri spreje- 
manju predlogov zakonov zataknilo v zadnji fazi ob kopici amandmajev vse- 
binske narave prav_zato, ker nismo organizirali v celotnem postopku boljšega 
in kvalitetnejšega medsebojnega sodelovanja. 

V interesnih skupnostih predvsem opažamo, da je premajhno sodelovanje 
med strokovnimi službami tako s strani strokovnih služb v interesnih skup- 
nostih kot tudi strokovnih služb Skupščine SR Slovenije. Mislim, da bi morali 
tudi na tem nivoju sodelovanje mnogo bolj poglobiti. Gotovo so v interesnih 
skupnostih, še posebej, če se omejim na skupnost socialnega varstva, v tem 
trenutku precejšnje ovire tudi na naši strani, kajti v strokovnih službah smo 
šibko organizirani. Z novim letom, ko naj bi prešli na organizacijo skupnih 
služb za več interesnih skupnosti, bo najbrž tudi ta ovira odpravljena. 

Ob tej priložnosti bi rada opozorila, da bi bilo dobro tudi na nivoju občin 
poglabljati sodelovanje, kajti tega sodelovanja danes pravzaprav skoraj ni 
oziroma so izredno redke izjeme, kjer je organizirano sodelovanje med skup- 
ščinami samoupravnih interesnih skupnosti in skupščinami občin. V praksi že 
zasledimo, a prav redko, tudi takšno dovolj kvalitetno sodelovanje, in sicer 
v občini Kranj, kjer se delegati v zborih skupščine in delegati skupščine naše 
interesne skupnosti sestajajo že v začetnih postopkih sprejemanja predpisov 
in drugih vprašanj, pri katerih sodeluje naša skupščina interesne skupnosti š 
skupščinskimi zbori. Tu že na začetku razčiščujejo vsebinska vprašanja, tako 
da lahko delegati prihajajo na zbore z že usklajenimi stališči. Mislim, da to ne 
krši samostojnost dela posameznih zborov skupščine, temveč prispeva h kvali- 
tetnejšemu delu in tudi k racionalizaciji postopkov. 
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S sklepi, ki so nam bili predloženi na klop, se popolnoma strinjam, pred- 
vsem s predlogom, da bi bilo potrebno skupno proučiti uresničevanje sedanje 
funkcije in pristojnosti zborov in če ustrezajo ustavno opredeljeni vlogi po- 
sameznih zborov. To pa zajema tudi skupno proučitev med Skupščino SR Slo- 
venije in skupščinami samoupravnih interesnih skupnosti. 

Poleg tega bi želela predlagati, da bi v postopku sprememb in dopolnitev 
poslovnika Skupščine SR Slovenije sodelovale tudi samoupravne interesne 
skupnosti, ki se vključujejo v skupščinski sistem, predvsem glede tistih dolo- 
čil poslovnika, ki opredeljujejo medsebojno sodelovanje med zbori Skupščine 
SR Slovenije in skupščinami samoupravnih interesnih skupnosti. 

Predsednica Silva Jereb: Želi še kdo besedo? (Da.) Besedo ima to- 
variš Jože Klofutar, delegat iz občine Tržič! 

Jože Klofutar: Tovarišice in tovariši delegati! Na kratko bi želel 
poudariti nekatere stvari, ki smo jih ugotovili v skupini delegatov v naši ob- 
čini. Menimo, da to, kar imamo danes v obravnavi, ni informacija, ampak da 
so to konkretni predlogi, zato bi bilo potrebno dati temu gradivu ustreznejši 
naslov, in sicer: »-Konkretni predlogi za uveljavljanje nekaterih novih oblik 
v delu zborov in delovnih teles republiške Skupščine.« 

Nadalje se nam zdi, da je glede usklajevanja programov rok 15. oktober 
relativno zgoden, če hočemo zajeti vso strukturo, ki se vključuje v delo re- 
publiške Skupščine. Gre za dokaj širok spekter subjektov, kar zahteva tudi 
zgodnje programiranje v vseh teh inštitucijah in asociacijah in dejansko pred- 
stavlja že začetek priprav na plane že v polletju tekočega leta to pa se nam 
zdi zgodaj. 

Tovariš iz Ljubljane je govoril o pošiljanju materialov za seje zborov. 
Nam se zdi to dokaj ugodno, še zlasti v povezavi z rešitvijo glede predlaganja 
posameznih amandmajev. Dosedanji sistem predlaganja je bil dokaj zahteven 
in kompliciran, včasih tudi nesprejemljiv, zato se nam zdi, če bi najmanj 15 
dni pred sejo zbora imeli oblikovane skupine delegatov, da bi bilo možno 
sprejeti amandmaje tudi v pismeni obliki oziroma jih poslati posameznim 
delovnim telesom zborov. Tako v bodoče ne bi bilo več kompliciranih postop- 
kov in ne bi v zadnjem trenutku sprejemali amandmajev na sami skupščini, 
kot je ugotovljeno v materialu. Delegati smo s temi amandmaji mnogokrat 
seznanjeni šele na sami seji. 

Poleg tega gre tuda za to, da smo doslej seje skupin delegatov, kar je 
bilo slišati iz ostalih diskusij, dejansko imeli dan ali dva pred sejo. S takim 
načinom dela smo seveda povzročali težave zborom, še zlasti delovnim telesom. 
Iniciativo smo tako prepuščali delegatom, ki smo jih predhodno ali pa na 
skupini delegatov določili za delegate za posamezno sejo zbora. Na podlagi 
tega je prihajalo tudi do situacije, da delegati niso imeli pripravljenih pis- 
menih razprav ali pa se niso prijavili k razpravi. Tako smo večkrat ugotavljali, 
da se tudi delegat naše občine ni oglašal ravno zaradi tega, ker ni bilo časa za 
pripravo pismene ocene. Visi pa nismo sposobni, da bi lahko govorili na pamet 
oziroma, da bi dajali konkretne pripombe. 

Poleg tega so problem tudi poročila, ki nam jih pošiljajo delovna telesa. 
Ce bi dobivali skupaj z osnovnimi materiali tudi prve pripombe in predloge 
posameznih delovnih teles, potem bi delo potekalo mnogo lažje. Naša sku- 
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pina delegatov ocenjuje, da včasih tudi na ta način nekoliko zmanjšujemo ini- 
ciativo delegatov. Delegati smo s tem preveč obremenjeni in večkrat ise nam 
je že zgodilo, da smo pri posameznih pomembnih vprašanjih ugotovili, da smo 
vse tisto, kar je bilo tudi nase stališče, lahko prebrali v poročilih delovnih te- 
les, zato poglobljenih razprav in pripomb tudi ni bilo. 

V uvodni besedi tovariša Goloba je bila izrečena kritika, da se pojavljajo 
enaike razprave v Zboru občin in Zboru združenega dela. To je seveda posle- 
dica skupnih zasedanj skupin. Mislim, da bi morali o skupnih zasedanjih sku- 
pin delegatov, ki so v praksi tudi najbolj pogosta, tudi v predloženem gradi- 
vu povedati nekaj besed oziroma dati dodaten predlog, da se te skupne seje 
ne sklicujejo. Vsaka skupina delegatov naj zaseda ločeno, če že ne zaseda po- 
samezen zbor občinske skupščine, ker le tako lahko pride v Zboru občin do 
izraza specifika, na primer po liniji krajevnih skupnosti, prek zbora krajevnih 
skupnosti. V nasprotnem primeru, tudi danes smo imeli taikšen primer, pa 
se razprava nanaša na Zbor združenega dela, oziroma na združeno delo 
nasploh. 

Na koncu še to. Glede na razpravo, ki je bila v naši skupini delegatov, lah- 
ko dam podporo vsem predlaganim sklepom, še zlasti 4. točki, ki se nanaša na 
uresničevanje teh sklepov v občinskih skupščinah. Tudi delegati želimo sebi 
delo olajšati in ga kvalitetno izboljšati. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima dr. Kostja Konva- 
linka, predstavnik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije! 

Dr. Kostja Konvalinka: Tovarišica predsednica, tovarišice in to- 
variši delegati! Izvršni svet Skupščine SR Slovenije podpira informacijo o 
uveljavljanju metod in načinov dela Skupščine SR Slovenije, njenih zborov in 
delovnih teles. Glede posameznih vprašanj, ki so obravnavana v informaciji, 
pa so stališča, mnenja in predlogi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije na- 
slednji. 

Predvsem se je treba zavzemati za načela programiranja, ki jih vsebuje 
informacija, zlasti načela kontinuiranega planiranja, odprtega programa in 
povezanosti ter usklajenosti delovnega programa Skupščine SR Slovenije s 
programi dela drugih družbenih dejavnikov. Posebej pa se je treba zavzemati 
za realnost delovnega programa in za določitev prioritetnih družbenopolitičnih 
nalog. Realnost nalog Skupščine SR Slovenije je bistvena ne samo za nemo- 
teno delovanje Skupščine in njenih zborov, temveč tudi za delo Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in republiških upravnih organov. 

Glede na številne planske in operativne naloge se je pri delu programa, ki 
se nanaša na zakonodajno aktivnost, treba zavzemati za to, da bodo v progra- 
mu predvideni predvsem tisti zakoni oziroma njihove spremembe in dopolnit- 
ve, ki so nujne za uveljavitev družbenoekonomskega in političnega sistema, 
opredeljenega zlasti v ustavi in zakonu o združenem delu. 

Pri programiranju je treba upoštevati še izreden pomen priprav delovne- 
ga programa. Vsekakor se je treba zavzemati za dosledno izpolnjevanje letnih 
in periodičnih delovnih načrtov. Taka trdnost programov, ki je potrebna zla- 
sti za učinkovito delovanje delegatske skupščine, pa zahteva pri programira- 
nju zakonodajnega dela vsebinsko poglobljene razprave. Program ne sme 
biti le spisek vprašanj, za katera posamezni dejavniki programiranja menijo, 
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da bi jih kazalo uvrstiti na dnevne rede Skupščine, temveč je treba pred spre- 
jemom programa natančno proučiti, katere zakone in druge naloge je v nasled- 
njem obdobju dejansko treba proučiti. 

Pri zakonodajnem delu programa je treba v bistvu opraviti že del prve 
faze zakonodajnega postopka, torej predvideti, ali je nek zakon, oziroma 
njegove spremembe ali dopolnitve, res potreben. Pri tej oceni pa bo potrebno 
upoštevati, da zakonodajna aktivnost ne more nadomestiti splošne družbene 
akcije in dejavnosti samoupravnih subjektov pri uresničevanju novih druž- 
benih odnosov, temveč lahko odpravi le ovire za njihovo uveljavitev ter za- 
črta smer in okvire njihovega razvoja. Ni mesta za zakonodajno aktivnost te- 
daj, kadar je mogoče uveljaviti nove družbenoekonomske odnose z aktivnostjo 
vseh družbenih dejavnikov, zlasti samoupravnih subjektov. 

Pri programiranju zakonodajnega dela in posameznih faz zakonodajnega 
postopka je treba upoštevati tudi vse roke, potrebne za učinkovito delovanje 
delegacij temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, pa tudi časovno 
obdobje, ki ga predlagatelj potrebuje za delovno pripravo posameznih aktov. 
Zlasti je potrebno upoštevati tudi nujnost medsebojnega usklajevanja repub- 
liških upravnih organov in še posebej kolegijskih organov. Posebej se je po- 
trebno zavzemati, in tudi vgraditi v poslovnik ustrezne določbe, da mora 
biti vsak sklep zbora, s katerim ta sprejme akt v določeni fazi zakonodajnega 
postopka, vsebinski in mora dejansko obsegati stališča, mnenja in predloge, ki 
naj jih predlagatelj upošteva pri pripravi akta v naslednji fazi. 

Formalen sklep predlagatelja glede stališča, mnenj in predlogov, ki so 
prišli do izraza v delegacijah, delovnih telesih zborov in v razpravi na samih 
sejah zborov, pa naj bi bil možen le tedaj, če bi zbor predhodno ugotovil, da 
so ta stališča, mnenja in predlogi usklajeni in vsebinsko enako usmerjeni. V 
kolikor pa bi se stališča, mnenja in predlogi razhajali, je nujno po izvedenem 
usklajevanju sprejeti vsebinski sklep, ki se bo opredelil tudi do različnih 
mnenj in predlogov. Tak vsebinski Sklep v prvih dveh fazah zakonodajnega 
postopka zahteva seveda usklajevanje stališč delegatov, delovnih teles in 
predlagatelja med samim potekom zbora, včasih pa tudi odložitev sklepa. 

Izvršni svet zlasti podpira tudi predlog, da je potrebno takrat, kadar so 
ob odločanju o predlogu zakona, torej v zadnji fazi zakonodajnega postopka, 
vloženi številni amandmaji, da se odločanje o predlogu zakona in o amandma- 
jih odloži za čas, ki je potreben, da se do amandmajev opredelijo delegacije 
temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti. Sicer se odločanje skupščine 
in opredeljevanje delegatov do amandmajev približuje odločanju poslanske 
skupščine. 

Pri obravnavanju aktov iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin in Zve- 
znega zbora Skupščine SFR Jugoslavije, se je treba dejansko zavzemati za do- 
slednejše uveljavljanje delegatskih odnosov. To še zlasti velja za predhodne 
postopke,- ko se delovno pripravljajo posamezni zakoni in ko je še mogoče vpli- 
vati na sam potek razprave in zakonodajnega postopka. Treba je zagotoviti, da 
bodo predstavniki Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije oziroma republiških 
upravnih organov glede načelnih vprašanj nastopali v zveznih organih, zlasti 
v medrepubliških komitejih, z delegatsko izoblikovanimi stališči. 

Na zaključku moram poudariti, da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
podpira prizadevanja, da se v poslovnik Skupščine SR Slovenije vnesejo do- 
ločbe, ki bodo uveljavile potrebne oblike in metode dela za učinkovito delo- 
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vanje delegatskega sistema. Izvršni svet bo tudi sam vnesel v svoj poslovnik 
ustrezne dopolnitve in spremembe. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Zeli še kdo besedo? (Ne.) Pre- 
den prekinemo to točko, bi še sama povedala nekaj besed. 

Tudi če medzborovska skupina delegatov ne bo mogla danes upoštevati 
vse razprave in dopolniti ali spremeniti sklep, bodo sugestije, ki ste jih v raz- 
pravi dali, gotovo deležne resne skrbi pri našem nadaljnjem delu in pri dopol- 
nitvah poslovnika. 

Tovarišica Stojanovičeva je predlagala, naj bi v komisijo, ki bo dopol- 
njevala poslovnik Skupščine, vključili tudi delegate samoupravne interesne 
skupnosti. Mislim, da tudi to lahko sprejmemo. Ker sta se tovarišica Stojano- 
vičeva zlasti pa tovariš Stiglic lotila tudi vsebinskih vprašanj, ki bi jih bilo 
dobro imeti pred očmi za usmeritve v občinah, predlagam, da bi pri pisanju 
zapisnika tokrat naredili izjemo in da bi iz obeh razprav zapisali zlasti tisti 
del, ki zadeva občine. To sicer običajno ne delamo, prosim pa vas, da vsebina, 
ki bo zapisana, ne bi šla samo formalno mimo vašega dela. 

Nekaj moram reči še o treh vprašanjih iz naše informacije. Najprej o 
delegatskih pobudah. Kot ste videli, skušamo kolikor se da skrbno spremljati 
razprave, da bi iz njih, tudi kadar vi to izrecno ne rečete, izoblikovali pobude 
in jih poslali tja, kamor so po svoji vsebini namenjene. Prosila pa bi vas, da 
bi tudi sami, v okviru skupin delegatov in v okviru vodstev občinskih skup- 
ščin, skrbeli za to, da pobude ne gredo v pozabo. Prizadevali si bomo, kar 
zlasti velja za Izvršni svet, da bi na pobude čimprej reagirali. Hudo je, če leto 
ali pa dve gojiš upanje, da se bo z neko pobudo v skupnosti nekaj spremenilo 
in šele po dveh letih ugotoviš, da to ne bo tako. Treba bo torej čim hitreje 
ugotoviti, ali je neka pobuda realna ali ne in se potem prizadevati za njeno 
realizacijo. 

O delovnih telesih je bilo danes že veliko govora. Mislili smo, da bi pravi- 
loma morali slediti usmeritvi o dvakratnem zasedanju delovnih teles. Tu odgo- 
varjam delno tudi tovarišu Bernardu. Delovna telesa naj bi v prvi fazi ne 
glede na to, ali že imajo delegatske usmeritve iz svojih občin, skušali oprede- 
liti tista osnovna vprašanja, o katerih naj v občinah teče razprava. V drugi 
fazi pa bi že povzela mnenje Slovenije, če lahko tako rečem, in ugotovila, kje 
smo enakih misli oziroma kje se razhajamo. Takrat bi delovna telesa verjetno 
prejela tudi že amandmaje, tako da bi dobili za razpravo v zborih že dovolj 
jasno sliko o tem, v katero smer si prizadeva odbor ali kakšno je stališče Iz- 
vršnega sveta. Potem bi nam bilo tudi na zasedanjih zborov mnogo lažje obli- 
kovati dokončen sklep. V bodoče bomo lahko verjetno bolj kvalificirano na- 
potili Izvršni svet, v katero smer naj pripravlja dokumente v naslednjih fazah, 
o čemer je govoril tudi dr. Konvalinka. 

In še o zborih občinske skupščine kot konferencah delegacij. Postregla 
bi vam lahko s konkretnimi podatki, ki govore o tem, da občinske skupščine 
vse pogosteje uvrščajo na dnevni red zadeve iz pristojnosti Zbora občin, ven- 
dar zdaj ni čas za to. Ce se omejim samo na naš zbor, mislim, da smo tu go- 
tovo dosegli napredek. Seveda pa je cela vrsta pomembnih vprašanj, ki za- 
devajo tudi samoupravne interesne skupnosti materialne proizvodnje, za kate- 
re se niste tako dosledno odločali, da bi jih uvrstili na dnevne rede zborov. 
Tudi za planske aktivnosti in zadeve, ki se tičejo stabilizacije, se vodstva ob- 
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činskih skupščin niso opredeljevala za to, da bi jih dajala na dnevne rede sej 
zborov, čeprav bi bilo to izredno koristno. 

Praksa glede tega, kateri zbori razpravljajo o posameznih zadevah, je v 
Sloveniji različna. Za naš zbor bi bilo seveda najbolj prav, da bi zadeve obrav- 
navali vsi trije zbori. Kar zadeva zbor združenega dela, pa bi najprimernejša 
konferenca delegacij bil zbor združenega dela občinske skupščine, ali pa kon- 
ferenca delegacij, o kateri je govoril v uvodu tovariš Golob, ki bi zajemala vse 
družbenopolitične strukture, znanost in tako dalje. Tako bi imeli razliko med 
konferenco delegacij za naš zbor in za Zbor združenega dela. 

Za konec še glede predloga tovariša' Pluta. Predlagal je namreč, da bi 
nam znanost pomagala, da bi našli čimbolj pametne metode za naše delo. Pri 
fakulteti za politične vede sicer že obstaja dovolj široka skupina, ki že 5 let 
proučuje delegatski sistem. Morda pa bi vedarle bilo koristno, da bi izobliko- 
vali tudi tako skupino, ki bi bila sposobna odgovoriti na vprašanje, ki ga je 
opredelil tovariš Plut. 

Ima še kdo kakšno vprašanje k vsemu, kar je bilo glede tega danes pove- 
dano? (Ne.) Potem zaključujem razpravo in prekinjam to točko dnevnega reda, 
da bi se naši trije tovariši lahko priključili medzborovski skupini delegatov. 
Odrejam pol ure odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.35 in se je nadaljevala ob 13.05.) 

Predsednica Silva Jereb: Predlagam, da bi sejo nadaljevali! 
Najprej bi zaključili 4. točko dnevnega reda. Medzborovska skupina dele- 

gatov sporoča, da se je že uskladila in prosim tovarišico Janovo, da poroča 
zboru! 

Mirjam Jan-Blažič: Tovarišica predsednica! Medzborovska sku- 
pina delegatov je po proučitvi razprave na vseh treh zborih ugotovila, da iz 
razprav ne izhaja, da bi bilo potrebno dopolnjevati predlagane sklepe, ker 
bodo konkretne pripombe lahko upoštevane pri pripravi sprememb in do- 
polnitev poslovnika Skupščine SR Slovenije in pri nadaljnjem delu vseh sub- 
jektov delegatskega sistema. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Slišali ste predlog medzbo- 
rovske skupine. Zelo racionalen je. Zeli o tem predlogu kdo razpravljati? (Ne.) 

Potem dajem na glasovanje predlog sklepov, kakršni so bili predloženi. 
Kdor je za predlog sklepov, naj prosim glasuje! (49 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog sklepov. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o varnosti na žičnicah in vlečnicah. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil tovariša Darka Marolta, republiškega podsekretarja 
v Republiškem komiteju za promet in zveze. Besedo ima tovariš Marolt! 

Darko Marolt: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! V času izvrševanja zakona o žičnicah, so se ob izrednem kvantitativnem 
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razvoju žičničarstva v naši republiki pokazale pomanjkljivosti zlasti na pod- 
ročju varnosti ljudi in premoženja, kar je narekovalo potrebo po sprejemu 
novega zakona. 

Bistveno novost v prvem poglavju, ki vsebuje splošne določbe z opre- 
delitvijo temeljnih pojmov o žičniških napravah, o varnosti ljudi in premo- 
ženja ter pravice in dolžnosti upravljalca naprav, predstavlja razlikovanje med 
žičnicami in vlečnicami. Razlog za razlikovanje je v bistveno različnih pogo- 
jih in zahtevah varnosti. Osnutek zakona razširja tudi pojem vplivnega ob- 
močja žičniške naprave, ki je v veljavnem zakonu, glede na nujnost zagoto- 
vitve varnosti ljudi in premoženja, določen preveč pomanjkljivo. 

Na področju obratovanja žičniških naprav predstavlja pomembno novost 
obveznost upravljalca žičniške naprave, da organizirano in dnevno izvaja no- 
tranji nadzor nad izvrševanjem navodil za obratovanje in izpolnjevanje pogo- 
jev, od katerih je odvisna varnost prometa na žičniški napravi. Notranji nad- 
zor naj bi izvajale pooblaščene in strokovno ustrezno usposobljene osebe up- 
ravljalca žičniške naprave. 

Poseben poudarek je v osnutku dan tudi zahtevi po strokovnem usposab- 
ljanju in izpopolnjevanju za tiste delavce, ki samostojno opravljajo dela in 
naloge na žičniški napravi. Veljavni zakon predpisuje ustrezno strokovno uspo- 
sobljenost le za delavce, ki delujejo v strojnih obratih žičnic, kar pa se je v 
praksi pokazalo kot nezadostno in pomanjkljivo. Dela in naloge v zvezi z 
vzdrževanjem žičniških naprav, so v osnutku zakona glede na njihovo zahtev- 
nost razdeljene med upravljalca žičniške naprave in ustrezne pooblaščene 
organizacije združenega dela. 

Osnutek zakona ureja tudi postopek za izdajo dovoljenja za obratovanje 
žičniške naprave in s tem odpravlja nevarno situacijo, ko je bilo praktično 
mogoče, da je žičnica obratovala kljub temu, da upravljalec ni odpravil napaik, 
ugotovljenih pri tehničnem pregledu. 

Novost predstavlja tudi sprememba pristojnosti inšpekcije v zvezi z uved- 
bo kategorizacije žičniških naprav. Glede na bistveno različnost stopnje zah- 
tevnosti in razširjenosti tovrstnih naprav, bi občinski inšpekcijski organi, 
pristojni za promet, nadzorovali vlečnice, republiški prometni inšpektorat pa 
žičnice. Predlagana rešitev bi se nedvomno odrazila v pogostejšem in predvsem 
bistveno kvalitetnejšem nadzoru žičniških naprav. 

Predlagatelj je pri pripravi osnutka zakona izvedel široko razpravo z us- 
treznimi republiškimi upravnimi organi in inšpekcijskimi organi, Gospodarsko 
zbornico Slovenije, Splošnim združenjem prometa in zvez ter Republiškim od- 
borom Sindikata delavcev v prometu in zvezah. Telesnokulturno skupnostjo 
Slovenije, Turistično zvezo Slovenije, vsemi skupščinami občin, večjimi uprav- 
1 j alci žičniških naprav in Zavodom za raziskavo materiala in konstrukcij. 

Predlagamo, da zbor osnutek zakona sprejme, predlagatelj pa bo pri pri- 
pravi predloga zakona upošteval pripombe delovnih teles Skupščine SR Slo- 
venije in pripombe, ki bodo dane v današnji razpravi. 

Predsednica Silva Jereb: Osnutek zakona ste prejeli. Obravnavala 
sta ga Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem in Zakonodajno-prav- 
na komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca bese- 
do? (Ne.) 
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Pričenjamo razpravo. Besedo ima tovariš Albin Kladnik, delegat iz ob- 
čine Kamnik! 

Albin Kladnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! V občini imamo pripombo k prvemu odstavku 25. člena. Osnutek zakona 
v tem členu predvideva obvezen pregled žičnice vsaki dve leti, za vlečnice 
pa vsakih pet let. Morda bi bilo smotrno za nihalne kabine žičnic določiti ob- 
vezen letni pregled, za ostale pa tako, kot predvideva osnutek zakona. 

K 29. členu: Nadzorstvo nad izvrševanjem določil tega zakona je v pristoj- 
nosti občinskih inšpekcijskih organov za promet in Republiškega prometnega 
inšpektorata. Glede na to, da obstajajo tudi medobčinski inšpekcijski organi 
in da se bodo občine glede na obseg dela pri nadzorstvu žičnic zaradi raciona- 
lizacije odločale za medobčinski nadzor na tem področju, predlagamo, da se 
to v besedilu zakona upošteva. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Marolt, mislite, da bi 
bilo treba odgovoriti na ta predlog? (Ne.) Želi še kdo besedo? (Ne.) Pismenih 
prijav za razpravo ni več. 

Ce ne želi nihče več razpravljati, potem zaključujem razpravo in pred- 
lagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o varnosti na žičnicah in vlečnicah se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dane v poročilih delovnih teles zbora in Skupščine in pripombe 
delegata na seji zbora. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na informacijo o 
poteku usklajevanja osnutkov dogovorov o temeljih družbenega plana Jugo- 
slavije za obdobje od leta 1981 do leta 1985 in informacijo o pripravi planskih 
dokumentov SR Slovenije za naslednje srednjeročno obdobje. 

Ker osnutki dogovorov niso bili predloženi, bomo danes poslušali le infor- 
macijo o poteku usklajevanja osnutkov dogovorov in informacijo o pripravi 
republiških planskih dokumentov za naslednje srednjeročno obdobje. Pred- 
stavnica delegacije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ je tovarišica 
Milena Rakčevič, predstavnik Izvršnega sveta pa tovariš Zdravko Praznik, 
direktor Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje. 

Na klop ste prejeli skupno pismeno poročilo odborov za družbenoekonom- 
ske odnose in razvoj vseh treh zborov in medzborovske skupine delegatov. 
Glede na to, da gre za zelo aktualna vprašanja in da so odbori in skupina za- 
sedali še dan pred sejo zbora, bi prosila tovariša Zvonimirja Volfanda, poroče- 
valca odborov in skupine delegatov ter podpredsednika Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj Zbora občin, da zaradi trenutne odsotnosti pred- 
stavnice delegacije in predstavnice Izvršnega sveta, ustno obrazložiti vsebino 
skupnega pismenega poročila. Prosim! 
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Zvonimir Volfand: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Skupina delegatov za proučevanje poročil Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije o poteku dogovarjanja o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1981—1985 in odbori zborov za družbenoekonomske od- 
nose in razvoj vseh treh zborov so na skupni seji dne 21. oktobra 1980 obrav- 
navali informacijo o dosedanjem poteku usklajevanja osnutkov dogovorov o 
temeljih družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981—1985 in informacijo 
o pripravi planskih dokumentov SR Slovenije za naslednje srednjeročno ob- 
dobje. 

Po izčrpni in vsestranski uvodni obrazložitvi tovariša Vladimir j a Klemen- 
čiča, podpredsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, o dosedanjih 
rezultatih usklajevanja, torej o stališčih, ki jih je uveljavil Izvršni svet pri 
pripravi osnutkov dogovorov o temeljih družbenega plana Jugoslavije za ob- 
dobje 1981—1985, je bilo ugotovljeno, da so bili v okviru skupnih prizadevanj 
za dosledno uresničevanje politike ekonomske stabilizacije doseženi pomembni 
rezultati v usklajevanju skupnih ciljev za naslednje srednjeročno obdobje, 
zlasti glede skupnih nalog na področju pospeševanja izvoza, zagotavljanja ener- 
gije in gradnje za to potrebnih objektov ter proizvodnje hrane, razvoja magi- 
stralnega prometa, financiranje funkcij federacije in ukrepov za pospešen 
razvoj manj razvitih območij v Jugoslaviji. 

Kljub temu je bilo ugotovljeno, da so neusklajena še nekatera pomemb- 
na vprašanja, o katerih usklajevanje še poteka. Zato je potrebno na vseh rav- 
neh ob doslednem spoštovanju demokratičnosti postopkov planiranja doseči, 
da bo družbeni plan Jugoslavije sprejet do konca leta. Če v tem času ne bo 
doseženo soglasje o vseh nalogah, pa se je potrebno dogovoriti o najnujnejših 
nalogah, na primer, glede obrambe in pospeševanja razvoja manj razvitih ob- 
močij v Jugoslaviji, naloge, za katere soglasje ne bo doseženo, pa je potrebno 
v skladu z načeli kontinuiranega planiranja še nadalje usklajevati. Delegati so 
s tem v zvezi poudarili, da je potrebno pospešiti sporazumevanje o temeljih 
planov, zlasti v okviru skupaj opredeljenih ciljev in interesov, da bodo razvoj- 
ne naloge zasnovane na realnih dohodkovnih temeljih. Opozorili so tudi, da 
je osnovni razlog, da naloge na področju usmerjanja tokov družbene repro- 
dukcije in ekonomskih odnosov s tujino še niso usklajene, ker niso bile ustvar- 
jene možnosti, da bi se v procesu sočasnega planiranja o teh nalogah spora- 
zumevalo tudi združeno delo. Posebej pa je bilo opozorjeno, da bo treba v pri- 
merih, ko pri sporazumevanju o posameznih skupnih nalogah soglasje ne bo 
doseženo, predvideti tudi ukrepe družbenopolitičnih skupnosti, da v skladu z 
ustavo naložijo določenim subjektom izvedbo postopka sporazumevanja. 

Delegati so tudi poudarili, da mora biti osnovna značilnost vseh planskih 
aktov za naslednje srednjeročno obdobje dosledno uresničevanje politike eko- 
nomske stabilizacije, ki v določeni meri pomeni zaostritev predvidenih pogojev 
gospodarjenja in razvoja. Zato mora biti stabilizacijska naravnanost vsebova- 
na v vseh planskih dokumentih kot njihov najpomembnejši vsebinski del, ki 
opredeljuje pogoje gospodarjenja in temelje skupne ekonomske politike. Po- 
udarili so tudi, da je potrebno v družbenem planu in v dogovorih o njegovih 
temeljih realno in konkretno opredeliti obveznosti in naloge tudi z vidika kon- 
kretnih obveznosti, ki jih prevzemajo republike in pokrajini. V nekaterih 
določbah so predloženi dogovori še vedno preveč splošni in bo za to potrebno 
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doseči, da bodo predstavljali celovit in konkreten program, ki bo omogočal 
tudi njihovo uresničevanje v skladu z dogovorjenimi obveznostmi in nalogami. 

Ta stališča, ki smo jih oblikovali, so na podlagi delovnih verzij samo del 
osnutkov dogovorov o temeljih družbenega plana Jugoslavije, pripravljeni pa 
so že samoupravni sporazumi, ki so sedaj v fazi javne razprave. V razpravi je 
bilo posebej poudarjeno, da morajo biti tudi v nadaljnjih postopkih usklajevanja 
osnova tiste naloge, ki pomenijo skupen interes republik in pokrajin. V 
zvezi s tem je bilo opozorjeno, da je treba hkrati oceniti, v kolikšni meri je 
smotrno v dogovorih opredeljevati naloge, ki sodijo v pristojnost republik in 
pokrajin, predvsem na področju družbenih dejavnosti, razporejanja dohodka, 
opredeljevanja kriterijev za prestrukturiranje in investiranje ter podobno ozi- 
roma na izpolnjevanje katerih od nalog s teh področij bo v okviru svojih pri- 
stojnosti vplivala federacija. 

Delegati so bili seznanjeni tudi s potekom planskih aktivnosti v Sloveniji. 
Poudarjeno je bilo, da v celoti vzeto v teh aktivnostih kasnimo in da še nismo 
dosegli ustreznih uskladitev v samoupravnih interesnih skupnostih materialne 
proizvodnje in družbenih dejavnostih, prav tako pa kasni sporazumevanje 
med organizacijami združenega dela. V večini občin so pripravljeni dogovori 
o temeljih planov, vendar pa so predvsem glede predvidene stopnje rasti in 
razmerij v izvozu in uvozu glede na republiško projekcijo, neusklajeni. 

To bi bile splošne ugotovitve odborov in skupine delegatov na včerajšnji 
seji. Razen tega je bila izčrpana razprava tudi o številnih konkretnih usme- 
ritvah, ki ste jih sprejeli in ki so sestavni del tega poročila. Glede na to, da so 
istovetne s stališči Izvršnega sveta, jih tu ne bi ponovno bral, temveč bi pred- 
lagal zboru, da sprejme poročilo odborov in skupine delegatov skupaj z usme- 
ritvami. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Sedaj pa prosim tovariša 
Zdravka Praznika, direktorja Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje, 
da poda v imenu Izvršnega sveta ustno obrazložitev omenjene informacije. 

Zdrav k o Praznik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Zaradi pomembnosti dela pri pripravi planov na vseh ravneh plan- 
skega odločanja, je potrebno delegate in javnost podrobneje informirati o 
planskih aktivnostih in o problemih, ki so še prisotni na tem področju ter sku- 
paj oblikovati stališča za nadaljnje delo. Tako naj bi bil namen informacije 
pravzaprav dvojen: 

1. Da Izvršni svet seznani delegate s sedanjim potekom usklajevanja os- 
nutkov dogovorov o temeljih družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 
leta 1981 do leta 1985 in ob tem preveri stališča, ki naj jih zastopa pri nadalj- 
njem usklajevanju, izhajajoč iz tega, da ne more skleniti teh dogovorov v fe- 
deraciji brez pooblastila Skupščine SR Slovenije. 

2. Da Izvršni svet seznani delegate s stanjem, problemi in potrebnimi ak- 
tivnostmi v zvezi s pripravo srednjeročnih planskih dokumentov v republiki. 

V postopku dogovarjanja so štirje osnutki dogovorov o temeljih druž- 
benega plana Jugoslavije za dobo od leta 1981 do leta 1985, to je o usklajeva- 
nju in usmerjanju tokov družbene reprodukcije, o politiki razvoja ekonomskih 
odnosov s tujino, o politiki in razvoju gospodarsko manj razvitih republik in 
SAP Kosovo in o razvoju Jugoslovanske ljudske armade in določanju drugih 
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skupnih interesov in ciljev na področju narodne obrambe in varnosti države 
skupaj z dogovorom o razvoju zmogljivosti vojne industrije. Omenjeni osnutki 
dogovorov so podlaga za pripravo osnutka družbenega plana Jugoslavije, ude- 
leženci v dogovorih pa so poleg izvršnih svetov skupščin republik in pokrajin 
še Zvezni izvršni svet, Gospodarska zbornica Jugoslavije, Zveza sindikatov Ju- 
goslavije, Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino re- 
publik in pokrajin, v skladu z zakonom o planiranju in s smernicami ekonom- 
ske politike ter družbeno ekonomskega razvoja Jugoslavije. 

Udeleženci v dogovorih opredeljujejo skupne interese in cilje na področju 
posameznega dogovora, osnovne naloge in smernice ter okvire za sprejemanje 
ukrepov ekonomske politike za izpolnitev nalog in uresničitev ciljev. V za- 
četku leta, ko so se začela prva usklajevanja, je bila v ospredju predvsem zas- 
nova dogovorov. Predstavniki Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije so se 
pri tem zavzemali zlasti za konkretno opredeljevanje nalog in obveznosti ter 
njihovih nosilcev. Se vedno pa se soočamo z mnenji, da naj bi dogovori opre- 
delili predvsem ekonomsko politiko in njene ukrepe. V tem času so se začela 
tudi usklajevanja glede razvojne strategije Jugoslavije v novem obdobju. 
Ta faza priprav je potekala v prvi polovici leta, celotno vsebinsko usklajeva- 
nje pa se je pospešeno nadaljevalo v mesecu septembru in oktobru. Pri tem 
je treba poudariti, da prinaša vsako novo usklajevanje rezultate in zbližuje 
stališča, kar je še zlasti pomembno, če upoštevamo vse raznolikosti pogojev in 
materialnih osnov, iz katerih izhajajo udeleženci dogovorov. 

Dogovori izhajajo iz smernic, ki jih je sprejela Skupščina SFRJ ob soglasju 
republiških in pokrajinskih skupščin, razlike pa nastajajo predvsem pri kon- 
kretizaciji teh smernic, kar je povezano z različnimi materialnimi in dru- 
gimi interesi. Del težav je nedvomno povezanih tudi z dejstvom, da osnutki 
dogovorov ne temeljijo dovolj na planskih predvidevanjih samoupravnih nosil- 
cev planiranja. Zato je usklajevanje dogovorov z opredelitvami samouprav- 
nih nosilcev planiranja ena od poglavitnih nalog pri nadaljnjih pripravah plan- 
skih aktov. Za nekatere izmed predloženih osnutkov dogovorov je še vedno 
značilno, da gremo preširoko v opredeljevanje skupnih interesov in ciljev ter 
nalog. Takšno opredeljevanje prioritet zmanjšuje možnosti za njihovo uresni- 
čitev oziroma ni v skladu z aktivnostjo za dosego realnosti planov. Pri pripra- 
vi vseh štrih osnutkov dogovorov bo potrebno še naprej vztrajati na dosledni 
izpeljavi stabilizacijske politike. Razen skupnih opredelitev, ki se nanašajo na 
vse dogovore, bo potrebno pri posameznih dogovorih nameniti pozornost pred- 
vsem naslednjim vprašanjem. 

Prvič, pri dogovoru o usklajevanju in, usmerjanju tokov družbene repro- 
dukcije bo treba nadaljevati z usklajevanjem o kvantifikacijah oziroma o 
konkretnih opredelitvah možnih okvirov razvoja v obdobju od leta 1981 do 
1985. S tem je povezano opredeljevanje prioritet v razvoju in izboru ukrepov 
ekonomske politike. Trenutno poteka usklajevanje o materialnih okvirih, ki so 
izraz pogojev in možnosti razvoja v naslednjem srednjeročnem obdobju, in 
sicer: rast družbenega proizvoda naj bi se povečevala povprečno letno za 5%, 
zaposlenosti za 3 %, investicij in osnovnih sredstev za 3,6 %, industrijske pro- 
izvodnje za 5,5 %, kmetijske proizvodnje za 4 do 4,5 u/o, izvoza blaga in storitev 
realno za 8 %, uvoza blaga in storitev realno za 2,5 do 3 %, s poudarkom na 
porasti uvoza reprodukcijskega materiala, produktivnosti za 2 % in rast živ- 
ljenjskega standarda za 3,8 %. V nadaljnjem usklajevanju bo treba nujno 
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preveriti realnost stopnje rasti družbenega proizvoda in investicij, še pose- 
bej v negospodarstvu, kakor tudi rasti življenjskega standarda. Podpiramo 
predloženo naraščanje izvoza, vendar ocenjujemo, da v osnutku dogovora ni 
dovolj zagotovil, da bi tako naraščanje tudi uresničili. Pri opredeljevanju ma- 
terialnih okvirov razvoja je treba izhajati iz tega, da je zadolženost in neuskla- 
jenost v ekonomskih odnosih s tujino osnovni omejitveni faktor prihodnjega 
srednjeročnega obdobja. 

Zaenkrat je še odprto tudi vprašanje uporabe bilanc, ki jih je treba upo- 
rabljati kot analitično informacijsko podlago v procesu samoupravnega pla- 
niranja in sporazumevanja med nosilci planiranja. Pripravo bilanc na nivoju 
federacije za področje energetike in osnovnih živil sicer podpiramo, vendar pa 
se v dogovor ne da zapisati končnih bilančnih postavk, ker je potrebno še iz- 
peljati postopek samoupravnega sporazumevanja med zainteresiranimi nosil- 
ci v združenem delu. Zato bi morale biti bilance v federaciji, republikah in 
pokrajinah rezultat procesa medsebojnega sporazumevanja in dogovarjanja, 
republike in pokrajini pa bi morale prevzeti svoj del odgovornosti tudi pri 
preskrbi. Na ta način ne bi postale bilance administrativni instrument, pa tudi 
sicer je za uspešen potek samoupravnega sporazumevanja ter spoštovanja 
načel enotnega jugoslovanskega trga potreben enakopraven položaj udeležen- 
cev dogovora. To pomeni možnost uvozne intervencije s strani republike. Ob 
tem se je potrebno tudi dogovoriti o možnostih financiranja proizvodnje, 
upoštevajoč pri tem tudi možnosti uporabnikov, da zagotovijo potrebna sred- 
stva. Zavzemamo se za čvrsto sporazumevanje in iz tega izvedeno bilanciranje, 
ki naj zagotovita oskrbo domačega tržišča. Takšen pristop odpira tudi per- 
spektivo izvozni proizvodnji, ki naj se ob normalnih pogojih vključi v zunanje- 
trgovinsko menjavo. 

Dokumentacija ob dogovoru ne daje podatkov o potrebnih vlaganjih v to 
proizvodnjo, predelavo in v izvoz, temveč izhaja iz ocenjenih možnosti, prirod- 
nih danosti in ocene povpraševanja po hrani v svetu in iz predpostavke, da je 
možno doseči potrebne 'količine z ustreznimi ukrepi ekonomske politike. Po- 
gledi na ta pristop k svobodnemu izvozu vseh količin hrane, ki niso bilančno 
oziroma samoupravno dogovorjeni, niso usklajeni ter se enak pristop zahteva 
tudi za druge surovine in proizvodnjo, vključno z institutom devizne kompen- 
zacije v primeru prepovedi izvoza. 

Pri preskrbi z energijo je neusklajeno vprašanje vlaganj v domače ener- 
getske vire, in sicer so prisotni predlogi, da se naložbe zagotovijo tudi za za- 
držanje sedanje preskrbe. V zvezi z nafto je storjen napredek glede na sedanje 
stanje, ko uvoz nafte bremenijo plačilno-bilančne oziroma devizno-bilančne po- 
zicije štirih republik in ene pokrajine. Zaradi varčevanja in drugih razlogov 
je smotrno, da se za preskrbi j enost dogovarjajo in prispevajo k njenemu za- 
gotavljanju vse republike in pokrajini. Sprejeto je, da se devize za uvoz nafte 
zagotavljajo z združevanjem samoupravnih interesnih skupnosti za ekonomske 
odnose s tujino republik in pokrajin. Na tej podlagi naj bi se uredili tudi od- 
nosi med rafinerijami in uporabniki, tako da bi zagotovili enakomerno pre- 
skrbo celotnega tržišča. Ob tem bo potrebno še uskladiti stališča v zvezi s pre- 
skrbo in uporabo domače nafte v energetske oziroma tehnološke namene za 
zagotavljanje sredstev za naložbe pri raziskavah in odpiranju novih zmoglji- 
vosti. Zagotavljanje deviz prek republiških in pokrajinskih samoupravnih inte- 
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resnih skupnosti za ekonomske odnose s tujino je predvideno tudi pri oskrbi 
s plinom in premogom za koksiranje iz uvoza. 

Glede surovin menimo, da se je treba zavzeti za to, da zožimo spisek le-teh 
na strateško pomembne surovine. Podpiramo usmeritev v razvoj domače su- 
rovinske podlage, vendar moramo zagotoviti racionalnost pri nadomeščanju 
uvoznih surovin z domačimi. Pri opredelitvi usmeritev na področju zagotavlja- 
nja surovin in reprodukcijskega materiala je dogovor dovolj širok in predvideva 
substitucijske učinke, ki jih je treba zagotoviti za izboljšanje plačilnega polo- 
žaja Jugoslavije in za zagotavljanje sredstev z združevanjem na dohodkovnih 
osnovah. 

Končne količine proizvodnje naj bi bile opredeljene na osnovi samo- 
upravnih sporazumov o temeljih planov zainteresiranih samoupravnih organi- 
zacij in bi bile šele potem zapisane v dogovor. Predlagane kvantifikacije v 
osnutku dogovora zato ne morejo biti podlaga za osnutek plana niti podlaga za 
samoupravno sporazumevanje v reprodukcijskih verigah, ker ne temeljijo na 
realni oceni usposobljenosti samoupravnih nosilcev, da v prihodnjem petlet- 
nem obdobju rešijo s tem povezane investicijske probleme, od domače proiz- 
vodnje do surovin in do končnega proizvoda ter da hkrati zagotovijo njegovo 
konkurenčnost na zunanjem tržišču. 

V tem in v dogovoru o politiki razvoja ekonomskih odnosov s tujino je še 
nekaj vprašanj, do katerih se bo v kratkem opredelil Zvezni izvršni svet, tako 
da bi na tej podlagi lahko nadaljevali z usklajevanjem. Gre za uporabo sred- 
stev primarne emisije, devizne kompenzacije, nekatera vprašanja spodbujanja 
izvoza in zadolževanja v tujini, financiranje zveznega proračuna in v tem okviru 
Jugoslovanske ljudske armade, kakor tudi za opredelitev politike tečaja dinarja. 

Pri drugem dogovoru, ki se nanaša na politiko razvoja ekonomskih odnosov 
s tujino, je storjen korak naprej pri spoznavanju nujnosti vključevanja Jugo- 
slavije v mednarodno delitev dela. Nastajajo pa dileme glede izpeljave oziroma 
poti uveljavljanja sistema ekonomskih odnosov s tujino, opredeljenega v zvezni 
zakonodaji. Pri opredeljevanju poti za odpravo deficita plačilne bilance in za 
zmanjševanje zadolženosti, so v ozadju razprav prisotne razlike s poudarkom 
na izvozu kot dejavniku reševanja vseh problemov oziroma na drugi strani 
v omejevanju uvoza in izgradnji zmogljivosti za nadomeščanje uvoza. 

Skupaj z drugimi menimo, da je v prihodnje potrebno preprečiti zapiranje 
deviznega prihodka v republiške meje. Ob tem se zavzemamo za jasnejšo opre- 
delitev odgovornosti republik in pokrajin glede izvoza in uvoza. Dogovor naj 
bi zato vseboval prikaz deviznih prilivov in odlivov po republikah in pokra- 
jinah. Tudi sicer se zavzemamo, da dogovor izhaja iz deviznih tokov in ne le 
iz fizičnega izvoza in uvoza. Prav tako naj se devizna likvidnost zagotavlja 
vse od temeljne organizacije združenega dela dalje. Dogovor tudi še ni dorečen 
glede deviznega tržišča in funkcije deviznih rezerv z vidika začasne prodaje 
deviz. 

Glede zadolževanja je doseženo soglasje, da je do leta 1985 potrebno doseči 
stopnjo zadolžitve, ki je mednarodno priznana kot dopustna in da so nosilci 
zadolževanja organizacije združenega dela, ki morajo zagotoviti odplačilo dol- 
gov. Konkretne številke bodo razvidne iz priloge k osnutku družbenega plana, 
ki bo te dni v javnosti. Menimo, da je še posebej potrebno nadaljnje usklajeva- 
nje glede določb, po katerih naj bi se opredelila možnost zadolževanja vsaki 
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republiki in pokrajini, upoštevajoč pravice iz dogovora za obdobje 1976—1980 
in dogovora o kontinuiteti. 

Pri uvozu opreme še niso dovolj razjasnjeni kriteriji za selekcijo, saj se 
poleg devizno-plačilne sposobnosti uvoznika enakovredno opredeljuje kriterij 
dejavnosti in prav tako lokacija investicije. Dogovor ostaja pri načelnih opre- 
delitvah v tistih primerih, ko gre za vprašanje izvoza opreme in za ustvarjanje 
pogojev za nastop s to opremo na zunanjih tržiščih. Nekvantificirane ostanejo 
tudi zahteve po rednih in dopolnilnih sredstvih za podporo izvoza in zahteve 
po primarni emisiji, ki naj zagotovi financiranje proizvodnje in zalog za izvoz. 

Dogovor o politiki in razvoju manj razvitih republik in SAP Kosovo je bil 
predložen v usklajevanju pred kratkim. Glede na delovne verzije je v predlo- 
ženem osnutku opazen napredek, še posebej rešitve, ki prispevajo ik uveljav- 
ljanju samoupravnega načina pospeševanja hitrejšega razvoja manj razvitih 
območij. Predvideno je, da naj bi se 50 % sredstev združevalo po samoupravni 
poti med organizacijami združenega dela iz razvitih predelov in organizaci- 
jami združenega dela iz manj razvitih območij. Dana je možnost, da po do- 
govoru republike in pokrajini ta odstotek še povečajo. Drugi del sredstev pa 
bi se še naprej na podlagi obveznih posojil stekal v sklad za manj razvite in 
v obliki kreditov usmerjal na nerazvita območja. V dogovoru je tudi predla- 
gana prerazdelitev sredstev v ikorist SAP Kosovo, kar je glede na zaostanek 
v razvoju te pokrajine upravičeno. 

Usklajevanje pa je potrebno nadaljevati še glede nekaterih drugih po- 
membnih vprašanj. Razlike obstajajo v oceni možnosti izločevanja sredstev v 
naslednjem petletnem obdobju glede na oceno dinamike gospodarske rasti, ki jo 
bo doseglo gospodarstvo posameznih republik in pokrajin in glede na ekonom- 
ski položaj Jugoslavije tako doma kot v svetu. Pri tem gre za naloge nosilcev 
planiranja, da si zagotovijo ustrezen položaj v mednarodni delitvi dela. Slednje 
odprto vprašanje se nanaša na opredelitev namenov za uporabo združenih 
sredstev, pri čemer menimo, da praviloma ne bi smele obstajati omejitve. Pri 
vrednotenju naložb je potrebno vključiti poleg finančnih sredstev tudi licence, 
patente in druge materialne pravice. Nerazjašnjena so tudi še nekatera vpra- 
šanja drugih kreditov. 

Pri dogovoru o razvoju Jugoslovanske ljudske armade in določanju drugih 
skupnih interesov in ciljev na področju narodne obrambe in varnosti države 
je dosežena usklajenost z izjemo dveh članov. Gre za vprašanje načina financi- 
ranja in za obseg finančnih sredstev, potrebnih za izvedbo programov. Potrebno 
je zagotoviti stabilnost pri financiranju Jugoslovanske ljudske armade ob 
upoštevanju možnosti gospodarstva in sprejete stabilizacijske politike. 

To je bil prvi del te informacije, ki se nanaša na dogovarjanje na zveznem 
nivoju. 

Glede priprav planskih aktov v republiki je te dni v Skupščini potekala 
razprava o stanju in predlogih za nadaljnje aktivnost. Ob upoštevanju zadnjih 
ocen, je treba poudariti, da so v zadnjih tednih okrepljene aktivnosti za pri- 
prave planskih aktov. Pri tem ne bi smeli podcenjevati vloženo delo in očitna 
prizadevanja v delovnih organizacijah ter v nekaterih okoljih. Ne glede na to 
pa so v celoti vzeto te priprave še vedno v zaostanku. Večina temeljnih orga- 
nizacij združenega dela je sprejela smernice in elemente za pripravo planov in 
sporazumov, približno tretjina teh organizacij pa je pripravila tudi osnutke 
temeljev svojih planov. Nekateri od njih so že v javni razpravi, v temeljnih 
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organizacijah združenega dela pa jih nameravajo na referendumu sprejeti v 
mesecu oktobru. Nekatere temeljne organizacije združenega dela so že sprejele 
temelje svojih planov. Približno polovica sestavljenih organizacij združenega 
dela in približno takšen delež delovnih organizacij je pripravila osnutke samo- 
upravnih sporazumov o temeljih svojih planov, od katerih je pretežni del že 
v razpravi v temeljnih organizacijah združenega dela. Večina organizacij v 
svojih planskih dokumentih predvideva stopnjo rasti, ki znatno presega pred- 
videno 3,5% rast družbenega proizvoda v republiki. Takšna rast dohodka bi 
presegla realne možnosti. Pri investicijskih projektih predvidevajo tudi večja 
sredstva kot bodo dejansko na razpolago, pri čemer je predviden tudi prevelik 
delež bančnih kreditov. V planskih aktih delovnih organizacij združenega dela 
so še premalo upoštevane omejitve, ki izhajajo iz sedanjih gospodarskih raz- 
mer. Redke so tudi konkretnejše pobude in zasnove projektov, ki naj bi pri- 
spevale k predvidenim kvalitetnim spremembam v slovenskem gospodarstvu. 

V samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje in druž- 
benih dejavnosti na ravni občin in območij so osnutki samoupravnih spora- 
zumov o temeljih planov v večini primerov že pripravljeni, tako da so objav- 
ljeni v približno 50 občinah. Vsebinsko bo treba te osnutke še izpopolniti ter 
jih uskladiti z dejanskimi možnostmi, saj so programi samoupravnih interes- 
nih skupnosti družbenih dejavnosti na ravni občine več kot dvakrat večji od 
sredstev, ki so v tem obdobju predvidena za te namene. Pri investicijah je 
predvidena visoka udeležba samoprispevkov prebivalcev. 

Dosedanja razprava in osnutki samoupravnih sporazumov o temeljih pla- 
nov samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti se v precejšnji 
meri gibljejo v normativih standardov za izboljšanje pogojev življenja in dela 
delavcev v izvajalskih organizacijah združenega dela. Pri uporabnikih je pre- 
malo vsebinskih razprav o predvidenih programih. Pozornost je namenjena 
predvidenim materialnim obremenitvam, pri čemer spremembe sistemskih 
osnov za financiranje družbenih dejavnosti otežujejo primerljivost podatkov 
za preteklo in tekoče obdobje. V splošnem je stanje priprav planskih dokumen- 
tov v krajevnih skupnostih še vedno boljše kot pa v temeljnih organizacijah 
združenega dela. Zato bo tako kot pri drugih nosilcih planiranja potrebno še 
intenzivno nadaljevati z usklajevanjem med samoupravnimi interesnimi skup- 
nostmi in organizacijami združenega dela, ki s svojo dejavnostjo in sredstvi 
posegajo v njihov prostor oziroma v katerih krajani delajo ter med krajevnimi 
skupnostmi v občini. Iz podatkov v občinah je razvidno, da ima velika večina 
že pripravljen osnutek dogovora o temeljih plana, v večjem delu so tudi pri- 
stopili k usklajevanju dogovora o temeljih skupnega plana med občinami v 
posameznih območjih. Večina občin zaenkrat predvideva večjo rast kot je 
predvidena v republiki kot celoti. 

Posebej je treba opozoriti, da ti osnutki pogosto ne upoštevajo nujnih na- 
log, ki jih bo treba uresničiti glede povečanja izvoza v novem srednjeročnem 
obdobju, hkrati pa predvideti skromnejšo rast uvoza. Podobno velja tudi za 
rast skupne porabe ter zaposlovanja, ki ponekod presega kadrovske možnosti 
danega okolja. Dodelava planskih aktov samoupravnih organizacij še posebej 
uporabnikov ter občin je eden izmed pogojev za uspešno nadaljevanje usklaje- 
vanja samoupravnih interesnih skupnosti na občinski ter regionalni ravni, po 
drugi strani pa je priprava aktov teh skupnosti povezana z usklajevanjem v 
ustreznih skupnostih na republiški ravni. 
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Na ravni republike je večina samoupravnih interesnih skupnosti materialne 
proizvodnje objavila osnutke samoupravnih sporazumov o temeljih planov. 
Usklajevanje je zelo zaskrbljujoče predvsem zato, ker predvidevajo samo- 
upravne interesne skupnosti gospodarske infrastrukture za vse naložbe pri- 
bližno 39 % vseh razpoložljivih oziroma predvidenih sredstev za proizvodne 
investicije v osnovna sredstva v Sloveniji, medtem ko je bilo to razmerje v 
tekočem planskem obdobju realizirano s 25%. Poleg tega predvideni zahtevki 
za investicije v gospodarsko infrastrukturo znašajo kar 70% v srednjeročnem 
obdobju predvidenih razpoložljivih bančnih sredstev, čeprav predvideva se- 
danja usmeritev bistveno zmanjšanje le-teh. 

V večini skupnosti potekajo na podlagi pripomb iz razprav priprave pred- 
logov samoupravnih sporazumov o temeljih planov. Delo otežuje dejstvo, da 
programi in sredstva niso usklajeni med posameznimi skupnostmi, prav tako 
pa niso razmejene naloge skupnega pomena, za katere je treba zagotoviti zdru- 
ževanje sredstev oziroma samostojne vire na republiški ravni. V osnutku bi- 
lance so sicer opredeljeni globalni finančni okviri za tekočo reprodukcijo in 
investicijsko gradnjo, konkretizacijo v posameznih skupnostih in ravneh pa bo 
možno vnesti v bilance po opravljenih usklajevanjih. Hkrati s tem poteka delo 
na opredeljevanju virov, osnov in meril za združevanje sredstev posameznih 
skupnosti. To je med drugim povezano z opredelitvijo, da opustimo davčno 
osnovo kot osnovo za združevanje sredstev teh skupnosti. 

Iz navedenega izhaja, da je prišlo do prekoračitve roka za pripravo pred- 
logov samoupravnih sporazumov o temeljih planov samoupravnih interesnih 
skupnosti materialne proizvodnje, s tem da kasnitev pri nekaterih onemogoča 
pripravo predlogov sporazumov pred ikoncem meseca novembra. 

Kar zadeva samoupravne interesne skupnosti na republiški ravni prav 
tako ugotavljamo zaostanek pri pripravi predlogov samoupravnih sporazumov 
o temeljih planov. 

Sedaj poteka preverjanje obstoječih normativov in standardov tekočega 
dela v izvajalskih organizacijah, pri čemer menimo, da ni možnosti za zniže- 
vanje delovnih obveznosti, ki iz teh normativov in standardov izhajajo. Na 
področju socialne politike je v teku preverjanje socialnih korektivov, krite- 
rijev in meril za uveljavljanje socialnih pravic. Večji prostor moramo zagoto- 
viti razvoju raziskovalnega dela in v tem okviru nedvomno geološkim raziska- 
vam, ki neposredno prispevajo k rasti produktivnosti dela ter k večjemu aktivi- 
ranju naravnih bogastev. Prednost ima tudi razvoj usmerjenega izobraževanja. 

Pri vsem tem usklajevanju je treba zagotoviti, da bodo poglavitne naloge 
naložene občinskim samoupravnim interesnim skupnostim ter posebnim skup- 
nostim. Celotna skupna poraba na podlagi dogovorj enih skupnih virov, osnov in 
meril naj bi rasla v novem srednjeročnem obdobju za 10% počasneje od rasti 
družbenega proizvoda. Iz tega so izvzete pokojnine, ki naj bi se še vnaprej 
povečevale po dogovorjenih merilih, to je po porastu števila upokojencev in 
gibanju povprečnih osebnih dohodkov v preteklem obdobju. To pomeni, da bi 
se udeležba izdatkov za materialne stroške, investicije, osebne dohodke in 
drugo, v raziskovalnem delu, šolstvu, zdravstvu, kulturi in socialnem varstvu 
znižala od približno 12,5 % na 12,1 % družbenega proizvoda oziroma, da bi bilo 
potrebno zm(anjšati sedanje predloge samoupravnih sporazumov o temeljih pla- 
nov samoupravnih interesnih skupnosti za 17 milijard dinarjev, ki pomenijo 
prekoračitev sredstev samoupravnih interesnih skupnosti na nivoju občine. 
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Pri tem naj bi se udeležba za skupne potrebe, ki se zadovoljujejo na ravni 
republike, še nekoliko zmanjšala. Skupne potrebe, ki so bile v tem srednje- 
ročnem obdobju udeležene s skoraj 3,7 % družbenega proizvoda, naj bi se v 
novem srednjeročnem obdobju zmanjšale na 3%. To zmanjšanje bo večje v 
nekaterih skupnostih, kar vpliva na potek usklajevanja. V tem okviru po- 
udarjamo, da je potrebno zmanjšati udeležbo in realen obseg investicij na re- 
publiški ravni in v družbenih dejavnostih tako, da bi na ta način zagotovili 
več prostora za funkcionalnejše in boljše izkoriščanje materialnih sredstev in 
drugih sredstev v teh skupnostih. 

Kar zadeva splošno porabo v republiki in občinah, smo vztrajali na tem, 
da raste za 10 % počasneje od družbenega proizvoda. Glede proračuna federa- 
cije potekajo sedaj razprave o preoblikovanju sistema financiranja proračun- 
skih potreb na ravni federacije, pri čemer naj bi ta sredstva zagotovili v 
skladu s stabilizacijskimi prizadevanji. 

Glede planskih aktov na republiški ravni je bil te dni poslan v skupščino 
osnutek družbenega plana Slovenije ter osnutek resolucije o ekonomski politiki 
v prihodnjem letu, kar bo objavljeno v skupščinskem Poročevalcu. Hkrati na- 
daljujemo s pripravo predloga dogovora o temeljih plana republike. Pripravo 
dogovora pa otežuje osnutek priprav samoupravnih nosilcev planiranja, še 
posebej pri samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje in 
družbenih dejavnostih. Gre predvsem za težave pri izpolnitvi zahteve, da naj 
se dogovor opre na usklajena predvidevanja samoupravnih nosilcev planiranja. 

Na podlagi navedenega predlagamo, da se pospešeno nadaljuje delo v pri- 
pravah vseh nosilcev planiranja in še posebej večsmerno usklajevanje med 
soodvisnimi nosilci planiranja. V nadaljnjih pripravah je treba dejansko za- 
gotoviti realnost planskih ciljev in nalog ter širše vključevanje delovnih ljudi 
in občanov v te priprave. S tem postajajo planski akti tudi dejavniki mobiliza- 
cije. Eden izmed pomembnih pripomočkov za usklajevanje so bilance virov in 
porabe finančnih sredstev pa tudi surovin, energije in drugega kritičnega ma- 
teriala, s katerim mora biti opremljen vsak planski akt. Med pomembnimi na- 
logami je dodelava sistema razvojnih kriterijev kot podlaga za presojo inve- 
sticijskih namer. Nujno je, da se investicijske namere uskladijo z zahtevami 
po prestrukturiranju gospodarstva. Ob tem pa velja ugotoviti, da kvantifika- 
cije kriterijev, o katerih se bomo dogovorili na ravni republike, pomenijo le 
minimalna pravila ravnanja v investicijskih namerah, zaradi česar zahtevajo 
nadaljnjo razdelavo, še zlasti v bankah in asociacijah zato, da bi zagotovili 
njihovo praktično izpeljavo prek priprave investicijske dokumentacije in ures- 
ničevanje investicij v fazi izgradnje in po njenem aktiviranju ter ob upošte- 
vanju pomembnosti posameznih sektorjev. Delo v tej smeri zaostaja deloma 
zaradi tega, ker se kriterijev na ravni republiškega dogovarjanja večkrat ne 
pojmuje kot minimalne, delno pa zaradi tega, ker se skuša le-te prilagajati 
stanju, ki sledi iz položaja sektorjev ali celo posameznih organizacij združenega 
dela oziroma že pripravljenih investicijskih programov. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Kot gradivo za to točko dnev- 
nega reda ste dobili informacijo o poteku dogovarjanja o temeljih družbenega 
plana Jugoslavije za dobo od leta 1981 do leta 1985, ki jo je predložila Skup- 
ščina SFRJ in ki je bila danes na seji obrazložena, sklepe Zbora republik in 
pokrajin ob obravnavi informacije o poteku tega dogovarjanja in gradivo Iz- 
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vršnega sveta Skupščine SR Slovenije: »Stanje in predlogi v zvezi s priprav- 
ljanjem planskih dokumentov za obdobje 1981—1985«, ki ga je tovariš Zdravko 
Praznik pravkar obrazložil. 

Gradivo so obravnavali Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj in 
Odbor za finance ter skupina delegatov za proučevanje poročil Izvršnega sveta 
o poteku dogovarjanja o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981—1985, ki so zboru predložili pismena poročila, na včerajšnji seji pa odbori 
za družbenoekonomske odnose in razvoj vseh treh zborov in medzborovska 
skupina delegatov. O njihovem delu je danes že poročal tovariš Zvonimir Vol- 
fand, kot poročevalec skupine in odborov. 

Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Besedo ima tova- 
riš Apollinio Abram, delegat Obalne skupnosti občin Koper, ki bo govoril v 
italijanščini. Prosim. 

Apollinio Abram: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Iz informacije o poteku dogovarjanja o temeljih družbenega plana 
Jugoslavije za dobo od leta 1981 do leta 1985, ki so jo obravnavali člani skupine 
delegatov Skupščine Obalne skupnosti, povzemamo zlasti dvoje ugotovitev. 

1. Ob sestavi informacije je bilo precej razlikovanj med republiškimi komi- 
teji glede pomembnih vprašanj usklajevanja in usmerjanja tokov družbene 
reprodukcije, glede politike razvoja ekonomskih odnosov s tujino in glede po- 
litike razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin. 
Rešitev teh vprašanj bo vplivala tudi na plane družbenopolitičnih skupnosti 
in samoupravnih organizacij. Cas, ki nam preostane za sprejemanje planov, 
zlasti pa za izvajanje referendumov o temeljih planov v temeljnih organizacijah 
združenega dela, ki so osnova vsemu samoupravnemu sporazumevanju in do- 
govarjanju, pa je izredno kratek. Zavedajoč se nujnosti, da je potrebno plane 
sprejemati v opredeljenih rokih, nas vendarle zanima, kaj je bilo za to na- 
rejenega, čeprav smo danes že slišali, da bodo vsi nosilci planiranja v tako 
kratkem času lahko upoštevali v svojih temeljih planov ter v samoupravnih 
sporazumih in dogovorih uskladitve, dosežene na ravni federacije in iz njih 
izhajajoče materialne obveznosti ter to, da bo zagotovljeno tudi na tej relaciji 
spoštovanje temeljnih načel našega samoupravnega planiranja, zlasti načelo 
o realnosti planiranja, ki ga zagotavljajo upoštevane stvarne dohodkovne mož- 
nosti ter načelo demokratičnosti planiranja, ki ga zagotavlja sočasno planiranje 
ob doslednem spoštovanju postopka planiranja za odločanje o razvojnih vpra- 
šanjih šele na osnovi predhodno usklajenih in dogovorjenih obveznosti in nalog 
od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor. Ne bi se smelo zgoditi, da na zvezni 
ravni v zadnjem trenutku sprejete pomembne odločitve v okvire ekonomske po- 
litike ne bi upoštevali tudi v bilancah posameznih nosilcev planiranja ter pri 
razporejanju dohodka temeljnih ustvarjalcev. 

2. Iz informacije izhaja, da so pomembne razlike med republikami v načinu 
pristopanja k pripravi planov in v pogledu sočasnosti posameznih faz planiranja. 
Te razlike so nosilci planiranja zaznali zlasti ob poskusih usklajevanja planov 
na osnovi izmenjave elementov za samoupravno sporazumevanje z nosilci pla- 
niranja iz drugih republik, ki v glavnem niso uspeli, kar je nedvomno pripo- 
moglo k temu, da pomembna faza nastajanja planskih dokumentov tudi v 
okviru naše republike ni dala željenih rezultatov. Menimo, da kaže temeljito 
analizirati navedene slabosti ter njihove vzroke in posledice ter zagotoviti v 
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bodoče tudi med republikami bolj sinhronizirano in koordinirano delo v pro- 
cesu nastajanja planskih dokumentov, kar je nedvomno tudi eden od predpo- 
gojev za dosledno uresničitev načel samoupravnega planiranja. Hvala! 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Jože Klofutar, delegat iz občine 
Tržič, ima besedo. 

Jože Klofutar: Rad bi povedal predvsem to, da smo podobno ozi- 
roma isto problematiko obravnavali pred nekaj dnevi na seji vseh treh zborov 
občinske skupščine s poudarkom, da smo obravnavali lastno problematiko, last- 
ne težave in pomanjkljivosti, ki se nam na tem podorčju pojavljajo. Moram 
reči, da so naše ugotovitve podobne ugotovitvam iz gradiva, iki smo ga dobili 
za današnjo sejo, tako da nekaterih stvari ne bi ponavljal, nekatere pa je že 
omenil delegat Skupščine Obalne skupnosti Koper. 

Mislim, da se v teh materialih srečujemo v glavnem samo s posledicami, 
ne pa toliko z vzroki, ki so vsestranski. Drug problem je v tem, da nismo uspeli 
zagotoviti osnovnih principov planiranja, to je sočasnosti planiranja. Zato se 
sedaj postavlja vprašanje, kakšne bodo posledice glede na to, da so v obeh 
materialih tudi opredeljeni roki, konkretno rokovnik. V zvezi s tem rokovnikom 
imamo tudi pripombe oziroma vprašanja. In sicer, kako bomo uskladili ostale 
roke do konca tega leta, glede na to, da je tudi današnja seja Skupščine teden 
dni kasneje kot je bilo prvotno predvideno. Vendar pa ne bi smeli graditi 
vsega zgolj na predvidenih rokih, pri tem pa zanemarjati kvaliteto planskih 
dokumentov, ki naj bi jih sprejeli. 

Ugotovili smo, da je v Sloveniji zlasti na področju gospodarstva preveč pri- 
zadevanj posameznih panog oziroma dejavnosti v tej smeri, da si zagotovijo 
mesto v družbenem dogovoru, kajti posledice tega so tudi ugodnosti v bankah 
pri investicijah in tako naprej, medtem ko pa za ostale dejavnosti teh ugod- 
nosti ne bo, ker jih ne bomo vključili v družbeni dogovor. Strinjamo se s tem, 
da dajemo prednost tistim področjem, ki so tudi v teh dokumentih izpostav- 
ljena, to so področja energetike, surovin, prometa, prehrane oziroma kmetij- 
stva. Za ostala področja pa se strinjamo, tako kot je rekel že tovariš Praznik, 
da bi vendarle morali imeti enotna izhodišča in enotne kriterije, tako da bi bila 
vsaj začetna osnova za gospodarjenje v prihodnjem petletnem obdobju za vse 
enaka. 

Menimo, da smo se preveč zaprli vsak v svoj krog. To velja za krajevne 
skupnosti, za samoupravne interesne skupnosti, za temeljne organizacije zdru- 
ženega dela, za panoge, za republike in tako naprej. Posledica tega je, da pla- 
nira vsak zase, povsem neodvisno od drugega. Kot primer bi navedel tekstilno 
dejavnost, ki je pretežno prisotna v naši občini. V okviru splošnega združenja 
tekstilne industrije smo sprejeli dokaj restriktivne smernice razvoja te panoge 
za prihodnjih pet let, od 1,8 % zmanjševanja zaposlenih na tem področju do 
na primer tega, da ne bomo gradili novih objektov, temveč bomo dali poudarek 
samo modernizaciji opreme, proizvodnih strojev. V nasprotju s tem v naši 
občini ugotavljamo, da pa ta nosilna delovna organizacija, kjer imajo sedaj 
v takih pogojih gospodarjenja ogromne probleme, načrtuje povsem v drugo 
smer, in sicer v povečanje zaposlovanja, v občutno večji družbeni proizvod in 
podobno, tako da se človek sprašuje, kaj naj to pomeni. Večkrat je bilo že go- 
vora o tem, da ni nobenega usklajevanja tudi na ravni panog in da zaradi tega 
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puščamo precej proste roke tudi posameznim delovnim organizacijam. Vendar 
pa ne glede na to, da je za republiko Slovenijo predviden samo en družbeni 
dogovor, menimo, da bi morali graditi predvsem na tem, da panogo, pa naj bo 
kapitalno intenzivna ali pa delovno intenzivna, uskladimo tudi na ravni re- 
publike, kar naj bi bila tudi osnova za usklajevanje med republikami. To pred- 
lagamo zaradi tega, ker se tak problem pojavlja tudi na področju tekstilne pa- 
noge, kjer v Sloveniji kljub vsemu z razvojem že zaostajamo. V ostalih repu- 
blikah, zlasti pa v tistih, ki več ali manj živijo na račun sklada nerazvitih, pa 
prosto planirajo. Tako na primer programirajo v Makedoniji izgradnjo štirih 
novih predilnic, čeprav govorimo, da je tekstila v Jugoslaviji že več kot dovolj, 
da ne govorimo o naši republiki. To velja tudi za Črno goro, kjer planirajo 
obseg investicij v višini 40 do 60 starih milijard, ki jih celotna slovenska tek- 
stilna industrija ne bo imela na razpolago morda še nekaj let. 

Iz vsega tega je razvidno, da še ni razvitega povezovanja ne v občinah, 
zlasti pa ne na nivoju republike. Delovno intenzivne dejavnosti prepuščamo 
same sebi, posledica tega pa je, da temeljne organizacije združenega dela pla- 
nirajo povsem v nasprotju z osnovnimi izhodišči in smernicami. Mislim, da bi 
morali izpostaviti tudi to, kar je poudaril že tovariš Abram, da je potrebno 
doseči medrepubliško usklajevanje. V Sloveniji imamo namreč samo en druž- 
beni dogovor in ne predvidevamo niti enega samoupravnega sporazuma za 
usklajevanje med panogami, medtem ko jih ima na primer Hrvaška 76 oziroma 
panožnih 53. Mislim, da bi morali tudi na tem področju kaj storiti, ker gre 
predvsem za to, da bi združeno delo oziroma materialno proizvodnjo bolj kon- 
kretno zavezali za uresničevanje na ravni republike dogovorjene politike. Tre- 
nutno nimamo nobenega takega zavezujočega dokumenta, ker na splošnem zdru- 
ženju sprejete smernice razvoja niso v ničemer obvezujoče. To je samo neko 
skupno izhodišče, ki pa nikogar ne zavezuje, razen splošnega združenja v tem 
smislu, da bo dajalo posamezna soglasja za investicije, dovoljenje za uvoz 
opreme in tako naprej, vendar pa menimo, da to le ni dovolj. 

Druga stvar, ki je v gradivu tudi omenjena je, da so vsi ti planski akti po- 
manjkljivi, zlasti na področju stabilizacijskih ukrepov in sedanjega ekonom- 
skega položaja. Delno je vzrok temu nefleksibilnost strokovnih ljudi, ki pri- 
pravljajo te materiale, po drugi strani pa gre verjetno tudi za dokaj proble- 
matično sprejemanje ukrepov, vključujoč na primer tudi problematiko zuna- 
njetrgovinske menjave, ki se večinoma sprejemajo za nazaj ali po hitrih postop- 
kih. Tako se lahko tak sistem gospodarjenja čez noč menja, kar vpliva tudi na 
kasnitev planskih dokumentov. 

V krajevnih skupnostih so investicije preobsežne, takšna ugotovitev velja 
tudi za našo občino na področju samoupravnih interesnih skupnosti. Ugotovili 
smo, da če bi upoštevali vse predloge samoupravnih interesnih skupnosti, bi se 
morala stopnja povečati za 5'% deležev, kar pa predstavlja v naši tržiški ob- 
čini približno štiri stare milijarde dinarjev. Mislim, da je pri tem vsak komen- 
tar odveč. Ob teh investicijah pa smo vendarle naleteli tudi na nekatere ob- 
jekte, ki so širšega značaja in postavljamo vprašanje, kako bo ob vseh teh 
varčevalnih ukrepih in omejevanju investicij z izgradnjo tako Muzeja revo- 
lucije na Gorenjskem kot z izgradnjo Muzeja revolucije v Ljubljani? 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo od delegatov raz- 
pravljati? (Ne.) Pismenih prijav ni. Tovariš Praznik, ali boste odgovorili na 
vprašanje? (Da.) 

26 



402 Zbor občin 

Zdravko Praznik: Glede na tehtne pripombe iz razprave bom sku- 
šal dati odgovore v obliki informacije. Gotovo je, da obstaja vrsta slabosti, ki 
preprečujejo, da bi sistem samoupravnega planiranja začel delovati tako kot 
je zapisano v zakonu, zlasti še zaradi zelo skrajšanih časovnih možnosti. Pre- 
preke so tudi v tem, da se soočamo s takimi družbenoekonomskimi odnosi, 
kakor so sedaj razviti in pravimo, da je plan tipičen družbenoekonomski odnos 
in da je njegova kvaliteta in sistemska naravnanost v neposredni zvezi z raz- 
vitostjo družbenoekonomskih odnosov. 

Nadalje nam manjka vrsta tistih predpostavk, ki se nanašajo na drugi in 
celotni tretji paket ukrepov ekonomske politike. Poleg tega pa imamo opravka 
z zapleteno gospodarsko situacijo, iki nam otežkoča orientacijo, pa tudi v re- 
publiki in občinah še marsikaj nismo razčistili. Tako še nimamo na primer 
novih virov in meril za združevanje sredstev in podobno. 

Kot že veste, se veliko dela na tem, da bi se te zadeve uredile. V programu 
imamo predvideno, da bomo v kratkem skušali dati projekcije za združevanje 
sredstev v okviru samoupravnih interesnih skupnosti in druge projekcije, ki so 
relevantne za ugotavljanje celotnega prihodka, dohodka in čistega dohodka ter 
za njegovo delitev. Nekaj tega je že bilo danega. Tako so bile dane informa- 
cije, ki vplivajo na oblikovanje dohodka, zlasti v Gospodarskem vestniku št. 
31, objavljene pa so bile tudi še nekatere druge informacije, tako da prihajamo 
sedaj do nekih predpogojev, ki so v tem, da ta sistem dokončno uresničimo. 
Vendar pa hkrati ugotavljamo, da nam situacija na terenu kaže, da gre za ve- 
like razlike pri dosežkih na pripravi srednjeročnih planov med posameznimi 
subjekti planiranja in da imamo ponekod že opravka s precej kvalitetnimi 
plani, ponekod pa z zelo slabimi ali pa jih sploh ni. Iz tega pa je razvidno, da 
je veliko vzrokov za takšno situacijo znotraj samih subjektov planiranja. Med 
drugim mislim, da je eden izmed bistvenih ta, da obstaja odločno premajhna in 
prešibka zveza med soodvisnimi subjekti v procesu planiranja. Ta zveza je 
morda še vzpostavljena v okviru delovne organizacije, slabša pa je v okviru 
sestavljenih organizacij združenega dela, morda tudi zaradi tega, ker le-te niso 
ustrezno organizirane. Skoraj pa je ni zaslediti v širših povezavah, zlasti med 
trgovino, proizvodnjo ter med predelovalci surovin. Mnenja smo, da je to ena 
bistvenih napak oziroma pomanjkljivosti, ki pa jo verjetno v tem kratkem 
času, ki nam še preostaja do sprejema plana v naslednjem mesecu, ne bo mo- 
goče v celoti odpraviti. Gotovo pa bo potrebno v planske dokumente, zlasti v 
temelje planov, vgraditi tiste naloge, ki nam bodo omogočale, da bomo v kas- 
nejših mesecih te povezave vzpostavili. Izredno malo je teh povezav med su- 
rovinskimi območji in pa med predelovalnimi območji. Poleg tega je tu pre- 
cejšnja naravnanost na porabo bančnih sredstev, kar je skoraj pravilo. Za- 
radi tega je bilo tudi na posvetu, ki je bil pred nekaj dnevi, ugotovljeno, da je 
prav to tisto področje, kateremu je treba nameniti posebno pozornost. 

Moram tudi reči, da so aktivnosti, ki so sedaj potekale po metodološki li- 
niji — po liniji Socialistične zveze, so bili organizirani regionalni posveti, bil 
je organiziran posvet predsednikov občinskih skupščin in članov njihovih iz- 
vršnih svetov o planiranju, nadalje je bil širši posvet v okviru gospodarskih 
organizacij, ki so ga organizirale organizacije ekonomistov, bili so ravnokar 
dokončani seminarji za planiranje v okviru organizacij posameznih regional- 
nih zbornic — pripomogle k temu, da so bile dane strokovno metodološke pod- 
lage. Dani so bili odgovori na določena vprašanja, tako da tu obstajajo solidni 



42. seja 403 

pogoji, da ne govorim o obsežnih internih konceptih, ki jih imajo nekatere 
organizacije združenega dela. Nekatere osnovne predpostavke kažejo, da gre 
res za to, da se sedaj vsi nosilci in udeleženci planiranja angažirajo na tem, 
da ustrezno uporabijo vse kar je dobrega iz preteklosti in da ustrezno aktivirajo 
in še z dodatnimi napori realizirajo te naloge. Tiste zadeve pa, ki so odprte in 
ki jih ne bomo sedaj v stanju rešiti, ker še nimamo razvitega sočasnega plani- 
ranja, bomo reševali kasneje. Zato se ne bomo sedaj zaprli v teh temeljih pla- 
nov znotraj samih delovnih organizacij združenega dela. To bi bilo izredno ne- 
ugodno, ker je treba dobiti maneverski prostor za te povezave, kar je bila tudi 
skupna ugotovitev posveta v Portorožu in če jih sedaj ni mogoče vzpostaviti, jih 
bomo izpostavili kasneje. Seveda je treba roke, ki so tu določeni, v načelu 
izvajati, če hočemo izvesti sistem sočasnega planiranja. Če bomo sedaj roke, 
dogovorjene na nivoju federacije, različno izpolnjevali, bo vprašanje sočasnega 
planiranja še bolj odprto. 

Menim, da je sedaj najpomembnejše, da se vse te razlike, ki obstajajo med 
zahtevami in realnimi možnostmi, čim bolj zmanjšajo in da opravičijo pri tem 
svojo vlogo tudi bilance sredstev ter da se v planske dokumente vključijo samo 
tiste investicije, ki so proučene in usklajene s kriteriji. Drugače pa se je treba 
v tej fazi dogovoriti za precizne in enotne kriterije, dopolnjene s temi minimal- 
nimi zahtevami v okviru republike, ki bodo še nadalje razdelane glede na spe- 
cifiko v posameznih panogah in sploh v posameznih dejavnostih, tako da bi te 
bile pravzaprav tisti filter, ki bi preprečeval nerentabilne investicije oziroma 
vzpodbujal tiste investicije, ki vodijo k prestrukturiranju. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Praznik! Želi še kdo 
besedo? (Ne.) 

Ce ne, potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme pred- 
lagani sklep, vsebovan v poročilu odborov za družbenoekonomske odnose in 
razvoj vseh treh zborov in skupine delegatov z usmeritvami, ki so v tem po- 
ročilu, ki naj bodo skladno z opredelitvami, oblikovanimi v informaciji Izvrš- 
nega sveta, ki je bila podana na današnji seji zbora, pripomoček Izvršnemu 
svetu in delegaciji v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ za nadaljnje 
delo pri usklajevanju dogovorov o temeljih družbenega plana Jugoslavije za 
naslednje srednjeročno obdobje. 

Poročilo odborov vseh treh zborov poziva tudi vse nosilce družbenega pla- 
niranja v Sloveniji, da naj pohitijo z aktivnostmi, da bi upoštevaje tudi vse to, 
o čemer je danes govoril tovariš Praznik, po kar najbolj demokratičnem po- 
stopku sprejeli plane do konca tega leta. V poročilu je tudi zapisano, da bo 
Izvršni svet zbore Skupščine SR Slovenije tekoče obveščal o tem, kako se 
aktivnosti odvijajo, sicer pa bomo dobivali v razpravo tudi te dokumente. 

Prehajamo na glasovanje. Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (55 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji sporazuma o posojilu med vlado Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije in vlado Republike Iraka. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. 

26» 
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Ker je bil predlog zakona označen kot strogo zaupni akt, predlagam zboru, 
da v smislu 2. odstavka 399. člena in 2. odstavka 400. člena poslovnika Skup- 
ščine sprejme naslednji sklep: 

1. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma o 
posojilu med vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in vlado 
Republike Iraka se opravi brez navzočnosti javnosti. 

2. Na seji zbora so pri tej točki dnevnega reda lahko navzoči predstavniki 
sredstev javnega obveščanja, javnost pa lahko obvestijo le o tem, da je Zbor 
občin obravnaval omenjeni predlog zakona in o tem, kakšen sklep je sprejel. 

Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

K tej točki ste prejeli predlog sklepa, s katerim bo ustanovljena posebna 
medzborovska skupina delegatov za proučitev nadaljnjega razvoja družbeno- 
ekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne pro- 
izvodnje in zakonov s tega področja, in sicer: zakona o javnih cestah, o ko- 
munalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena, energetskem gospodar- 
stvu, o gozdovih, o vodah in o urejanju in oddajanju stavbnih zemljišč. 

Kot je razvidno iz predloga sklepa, sta bila iz našega zbora v medzborovsko 
skupino delegatov predlagana tovariša Tomaž Vuga, predsednik Odbora za 
urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja in tovariš 
Ivo Miklavčič, član Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem. Zeli 
morda kdo razpravljati o predlaganem sklepu? (Ne.) Potem prosim, da o sklepu 
glasujemo. Kdo je za? (50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. 

Po prvem odstavku 40. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije ima dele- 
gat v zboru pravico postaviti Izvršnemu svetu ali republiškim funkcionarjem, 
ki vodijo delo republiških upravnih organov, vprašanja, ki se nanašajo na nji- 
hovo delo ali na zadeve iz njihove pristojnosti. Vprašanje lahko postavi dele- 
gat v zboru tudi predsedniku Skupščine, predsedniku zbora in predsednikom 
delovnih teles, kakor tudi predsednikom skupščin samoupravnih interesnih 
skupnosti za območje republike, kadar le-te enakopravno odločajo s pristojnimi 
zbori. 

K tej točki dnevnega reda ste prejeli delegatsko vprašanje skupine de- 
legatov iz občine Ljubljana-Bežigrad, ki ga je ta pismeno zastavila na prejšnji 
seji zbora 30. septembra, delegatsko vprašanje Skupščine občine Koper, ki ga 
je pismeno zastavila dne 14. oktobra 1980 in delegatsko vprašanje Skupščine 
mesta Ljubljane, ki ga je pismeno zastavila na prejšnji seji zbora 30. septembra. 

Danes smo dobili še pismeno delegatsko vprašanje skupine delegatov iz 
občine Izola, ustno pa bo zastavil delegatsko vprašanje Bruno Zupančič, dele- 
gat iz občine Maribor. Prosim! 
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Bruno Zupančič: Skupščina Republiške skupnosti za ceste je na 
predlog izvršnega odbora dne 6. oktobra 1980 obravnavala osnove programa 
izgradnje cest in v okviru tega tudi izgradnjo Karavanškega predora ter spre- 
jela sklepe za njegovo izgradnjo. O tem vprašanju je med delovnimi ljudmi v 
občini Maribor potekala široka razprava. Zlasti je bilo govora o pomenu in 
možnostih za uresničitev tega projekta z vidika sedanjih gospodarskih razmer 
ter posebej o možnostih nadaljnjega zadolževanja v tujini glede na izvozno- 
uvozno bilanco in sploh z vidika stabilizacijskih prizadevanj, kakor tudi o na- 
činu odločanja o njem. Se posebej pomembni pa so poudarki, da je odločitev 
o tem projektu pomembna za vso slovensko družbo. Dosedanje razprave so 
opozorile, da obstajajo nasprotujoča si stališča ter različna mnenja o sprejem- 
ljivosti in možnosti ter časovni izvedbi tega projekta. 

Zavedamo se, da to vprašanje zadeva predvsem organe samoupravljanja 
in njim odgovorne strokovne službe v Republiški skupnosti za ceste in v Samo- 
upravni interesni skupnosti za ekonomske odnose s tujino ter člane Zveze ko- 
munistov. Toda prepričani smo, da ne zadeva samo njih, saj je odločitev po- 
membna za vse delovne ljudi v njihovih temeljnih organizacijah združenega 
dela in vseh asociacijah združenega dela ter za vso slovensko družbo. 

Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije se je zato od- 
ločila za naslednje delegatsko vprašanje v Zboru občin: 

1. Katere okoliščine narekujejo v sedanjem času vztrajanje na izvedbi tako 
zastavljenega projekta? 

2. Ali bodo oziroma kdaj bodo zbori Skupščine SR Slovenije in še posebej 
Zbor združenega dela obravnavali možnosti in pogoje za uresničitev tega, zlasti 
finančno in devizno zahtevnega projekta, in ali je lahko ta odločitev sprejeta, 
ne da bi v dogovoru o temeljih plana družbenega razvoja za obdobje 1981—1985 
za področje cest bili opredeljeni projekti in njihovo finančno pokritje? 

3. Predor pod Karavankami je del dogovora o izgradnji ceste Bratstva in 
enotnosti in hkrati tehnično in finančno najzahtevnejši objekt. Vprašanje je, 
ali bi ta objekt morala financirati SR Slovenija sama in zakaj? 

4. Dosedanja razprava v Republiški skupnosti za ceste, tako v njenem iz- 
vršilnem odboru kot v skupščini, je ponovno opozorila na neskladje med težino 
odločitev in samoupravno organiziranostjo te skupnosti. Kdaj bo Republiška 
skupnost za ceste organizirana v skladu z ustavo? 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zakon o cestah je že v 
Skupščini. 

Drugo delegatsko vprašanje, ki smo ga danes dobili od skupine delegatov 
iz občine Izola se nanaša na omejeno oskrbo s tekočim naftnim plinom in kaj 
namerava Izvršni svet ukreniti, da bi se oskrba izboljšala. Izvršni svet bo pri- 
pravil o tem celovito informacijo, ki bo hkrati tudi odgovor na delegatsko 
vprašanje. 

Na vprašanje skupine delegatov iz občine Ljubljana-Bežigrad bo odgovoril 
dr. Marjan Premik, namestnik predsednice Republiškega komiteja za zdrav- 
stveno in socialno varstvo. 

Dr. Marjan Premik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Skupina delegatov za Zbor občin in skupina delegatov za Zbor zdru- 
ženega dela Skupščine občine Ljubljana-Bežigrad je postavila naslednje de- 
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legatsko vprašanje: »Občani plačujemo prispevek za zdravstveno in zobo- 
zdravstveno dejavnost, slednje pa ne moremo koristiti zlasti v drugi polovici 
leta, saj nas zdravstveni delavci odklanjajo, češ da so svoj normativ že izpol- 
nili za tekoče leto. 

Pri tem se občani-delegati sprašujemo, ali so vzrok za to prenizko postav- 
ljeni normativi za zdravstvene storitve ali pa je premajhen procent pri- 
spevkov namenjen za zobozdravstvene storitve? 

Ali je mogoče za nedelo prejemati plačilo — osebni dohodek? Ali se za- 
vedamo, da s takim neurejenim stanjem načrtno podpiramo črno prakso?« 

V sodelovanju z Zdravstveno skupnostjo Slovenije odgovarjamo naslednje: 
Mesto za razreševanje problematike, ki jo v svojem vprašanju postavlja 

skupina delegatov za Zbor občin in skupina delegatov za Zbor združenega dela 
Skupščine občine Ljubljana-Bežigrad, je skupščina občinske zdravstvene skup- 
nosti, v kateri se uporabniki in izvajalci dogovarjajo in sporazumevajo o vseh 
pravicah, obveznostih in odgovornostih, ki se nanašajo na zdravstveno varstvo. 
Samoupravni sporazumi o temeljih plana občinskih zdravstvenih skupnosti in 
drugi samoupravni sporazumi, sprejeti v občinskih zdravstvenih skupnostih, 
obsegajo program zdravstvenega varstva, osnove in merila za določanje cen 
zdravstvenih storitev, osnove in merila za oblikovanje sredstev ter količino 
sredstev, potrebnih za izpolnjevanje obveznosti v svobodni menjavi dela, ob- 
seg in način, solidarnostno združevanje in razporejanje sredstev ter način in 
roke izpolnjevanja medsebojnih obveznosti. 

O normativih za storitve zobozdravstvenega varstva se torej dogovarjajo 
uporabniki in izvajalci v občinskih zdravstvenih skupnostih, kjer upoštevajo 
svoje specifične potrebe in interese, izražene v srednjeročnih planskih doku- 
mentih, pa tudi zmogljivosti izvajalcev, zlasti njihovo usposobljenost, oprem- 
ljenost in načela smotrne in dobre organizacije dela. Če se v posameznih sre- 
dinah ugotavlja, da zaradi nerealnih normativov izvajalci zobozdravstvenih 
storitev delajo premalo oziroma, da zaradi tega odklanjajo uporabnike, morajo 
uporabniki teh storitev razreševati ta vprašanja v občinskih zdravstvenih 
skupnostih. 

Ob tem pa je potrebno ugotoviti, da je bilo zobozdravstvo kot stroka letos 
soočeno s specifičnimi problemi. Zobozdravstvo ima namreč v strukturi cene 
svojih storitev največjo udeležbo materialnih stroškov, ki so skoraj vsi vezani 
na uvoz iz konvertibilnega tržišča. Cene teh materialov so v letošnjem letu 
izredno narasle, na primer amalgam za plombe celo za več kot 1000 %, tako da 
je njihov indeks v primerjavi z letom 1970 ponekod tudi 160 in več. Ta porast 
stroškov pa občinske zdravstvene skupnosti izvajalcem niso povsod kompen- 
zirale z ustreznim povečanjem sredstev, ker je porast večji kot pa so resolu- 
cijska izhodišča, kar je seveda potrebno upoštevati pri ocenjevanju za letošnje 
leto in pri planiranju za naslednje obdobje. Tako je lahko tudi to razlog, da 
delavci v zobozdravstvu z limitiranimi razpoložljivimi sredstvi niso v stanju 
opraviti vseh storitev, za katere so uporabniki zainteresirani. 

Da bi ugotovili prave vzroke za stanje, ki se postavlja v delegatskem vpra- 
šanju, predlagamo, da se enako vprašanje postavi prizadeti občinski zdravstveni 
skupnosti oziroma zdravstveni organizaciji, pri kateri je ugotovljeno neustrezno 
stanje. Ob temeljiti proučitvi vzrokov, bi bil to način za odpravo motenj ob 
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sklepanju novih samoupravnih sporazumov v svobodni menjavi dela za pri- 
hodnje leto. 

Poleg zagotavljanja zdravstvenih storitev v in prek občinskih zdravstve- 
nih skupnosti, imajo delovni ljudje in občani možnost, da si tudi v neposrednih 
odnosih v svobodni menjavi dela zagotovijo zobozdravstvene storitve v obsegu 
in v kvaliteti ter na način kot jim glede na specifične delovne in druge pogoje 
najbolj ustreza. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je od strokovne službe Zdravstvene 
skupnosti Slovenije zahteval, da ta in podobne primere podrobno prouči in mu 
o tem poroča. 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišica Robidova, prejeli boste tudi 
pismeni odgovor. Imate še kakšno vprašanje? 

Slavica Robida: Z odgovorom se ne strinjam popolnoma, ker se de- 
legatsko vprašanje ne nanaša konkretno na to leto, ko se srečujemo s stabili- 
zacijskimi problemi, temveč na pretečeno obdobje zadnjih nekaj let. 

Dr. Marjan Premik: Ne vemo, na katero zdravstveno organizacijo 
oziroma na koga se to vprašanje konkretno nanaša; ali gre za skupino zobo- 
zdravstvenih delavcev ali gre za posameznike ali pa je to splošen pojav. Iz za- 
stavljenega vprašanja to ni bilo mogoče razbrati in zato tudi konkreten od- 
govor na to, v kateri sredini, kje in kako ukrepati, ni mogoč. 

Predsednica Silva Jereb: Predlagam, da pismeni odgovor obravna- 
vate v skupini delegatov in se dogovorite za morebitno konkretizacijo vpraša- 
nja, na katerega boste dobili ponoven odgovor. Se strinjate? (Da.) 

Slavica Robida: Tovarišica predsednica, ker ne gre pri tem le za 
eno ambulanto v občini Ljubljana-Bežigrad, temveč za več ambulant, iz ka- 
terih so delegati, bomo na delegatski seji, ko bomo dobili pismeno obrazložitev, 
le-to ponovno pretehtali in verjetno postavili še kakšno vprašanje. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Na vprašanje Skupščine mesta Ljub- 
ljane, bo odgovoril tovariš Milan Gaspari, predsednik Zakonodajno-pravne ko- 
misije. Prosim! 

Milan Gaspari: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Na 41. seji Zbora občin Skupščine SR Slovenije dne 30. septembra 1980 
je bilo zastavljeno pismeno delegatsko vprašanje Skupščine mesta Ljubljane 
pristojnim organom Skupščine SR Slovenije, kaj nameravajo storiti za raz- 
bremenjevanje zborov skupščin družbenopolitičnih skupnosti? 

Odgovor. Resolucija o temeljih zakonodajne politike republike je posebej 
opozorila na to vprašanje, in sicer je v njej navedena ugotovitev, da smo za- 
čeli uresničevati razmejevanje pristojnosti med Skupščino SR Slovenije, njenim 
Izvršnim svetom in republiškimi upravnimi organi, pri čemer je bila poudar- 
jena vloga republiških izvršilnih in upravnih organov pri izvrševanju njihovih 
ustavnih nalog. Prav tako je v njej navedeno, da smo v dosedanji zakonodajni 



408 Zbor občin 

dejavnosti soočeni s prakso, po kaiteri se je celotno normativno področje pre- 
težno urejalo z zakoni, izvršilni in upravni predpisi pa so se uporabljali v zelo 
ozkih okvirih. Posledica take zakonodajne usmeritve so bili obsežni, vsebinsko 
nedodelani zakoni, ki so se spuščali v številne podrobnosti izvršilne oziroma 
strokovno tehnične narave. 

Zato je potrebno, da se zakoni v prihodnje predvsem omejijo na sistemsko 
urejanje temeljnih družbenih odnosov na posameznem področju oziroma na 
urejanje poglavitnih, s stališča družbenega sistema pomembnih pravic in ob- 
veznosti organizacij združenega dela, drugih samoupravnih organizacij in skup- 
nosti, družbenopolitičnih skupnosti in občanov in na zagotavljanje ustavnega 
položaja, pravic in svoboščin delovnih ljudi in občanov. Težiti je treba tudi k 
temu, da bo republiška zakonodaja celovito uredila posamezna pravna področja. 

Nadalje, da nekatera vprašanja v zvezi z izvrševanjem zakona in drugih 
aktov Skupščine, ki se nanašajo na razčlenjevanje oziroma izvajanje splošnih 
zakonskih norm, ureja po potrebi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije s svojimi 
uredbami oziroma odloki na podlagi splošnega ustavnega pooblastila. 

Nadalje, da se vsa strokovno-tehnična vprašanja, ki se nanašajo na izvrše- 
vanje zakonov, urejajo z upravnimi predpisi, ki jih v okviru ustave in zakonov 
lahko izdajajo republiški upravni organi. Cim bolj je treba v republiki uvelja- 
viti prakso, da pooblaščeni predlagatelji že v fazah sprejemanja zakonov opre- 
delijo potrebo po izdaji teh predpisov, kot tudi prakso, da se ti predpisi spre- 
jemajo čim prej po uveljavitvi zakonov, kar bo omogočilo njihovo čimprejšnje 
in celotvito izvajanje. 

Zakonodajno-pravna komisija je v poročilu o uresničevanju resolucije o 
temeljih zakonodajne politike republike tudi poudarila, da se je treba v okviru 
zakonodajne dejavnosti republike še bolj zavzemati, da se z zakoni urejajo le 
temeljna vprašanja družbenih odnosov ter tista materialna pravna razmerja, 
ki so splošnega pomena za delovne ljudi in občane v republiki. Prav tako se je 
treba izogibati podrobnemu normiranju ter kazuistiki v republiških zakonih, 
kar je še vedno pogost pojav. Posebno pozornost je treba posvetiti vprašanjem, 
ki naj jih po ustavi urejajo delavci in delovni ljudje v samoupravnih organi- 
zacijah in skupnostih. Po mnenju komisije je podrobno normiranje ter kazui- 
stično urejanje posameznih vprašanj oziroma primerov tudi eden izmed pogla- 
vitnih vzrokov za številne spremembe in dopolnitve zakonodaje. 

Prav tako je v stališčih in sklepih o uresničevanju resolucije o temeljih 
zakonodajne politike republike, ki so jih vsi zbori Skupščine SR Slovenije spre- 
jeli na svojih sejah 30. januarja 1980, navedeno, da velike težave v praksi po- 
vzroča vsebinska razmejitev med zakonskimi in podzakonskimi predpisi ozi- 
roma med zakoni in samoupravnimi splošnimi aikti. V zvezi s tem je bilo spre- 
jeto stališče, da si je treba prizadevati za dosledno uveljavljanje načela, da se z 
zakoni v skladu z ustavo urejajo predvsem temeljna vprašanja družbenih odno- 
sov ter tista materialna razmerja, ki so splošnega pomena za delovne ljudi 
in občane v republiki in da je treba ob predlogih za izdajo zakonov opredeliti 
merila, katera temeljna razmerja z določenega področja družbenih odnosov 
bomo uredili z zakonom in katera s podzakonskimi akti izvršilnih in upravnih 
orgaonv ter pri tem upoštevati, da so vsa strokovna, tehnična, organizacijska 
in podrobnejša procesualna vprašanja take narave, da se urejajo s podzakon- 
skimi akti. 



42. seja 409 

S takim pristopom bi preprečili preveliko razčlenjevanje zakonskih norm 
ter pogosto spreminjanje in dopolnjevanje zakonov, hkrati pa bi delegate raz- 
bremenili odgovornosti za odločanje o vprašanjih povsem strokovne narave. 

Glede na postavljeno delegatsko vprašanje je treba poudariti, da so Za- 
konodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije in tudi druga delovna te- 
lesa te skupščine že doslej posvetila precej pozornosti reševanju tega vprašanja. 
V zvezi s tem pa so tudi zbori Skupščine SR Slovenije v okviru navedenih sta- 
lišč in sklepov o uresničevanju te resolucije med drugim sprejeli tudi sklep, 
naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v letu 1980 poroča Skupščini SR Slo- 
venije o tem, kako se uresničuje njegova funkcija in funkcija republiških 
upravnih organov pri sprejemanju izvršilnih in upravnih predpisov. Prav tako 
so za reševanje tega vprašanja zavezani vsi udeleženci v zakonodajnem po- 
stopku, saj jim zbori Skupščine SR Slovenije v navedenih stališčih in sklepih 
nalagajo, da morajo v postopku pripravljanja in sprejemanja zakonov dosledno 
upoštevati resolucijo o temeljih zakonodajne politike republike. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije in druga delovna 
telesa te Skupščine se bodo zato dosledno zavzemala, da že v predlogih za iz- 
dajo zakonov opredelijo vprašanja, ki terjajo zakonsko urejanje v skladu z 
resolucijo o temeljih zakonodajne politike republike, vprašanja, o katerih naj 
odločajo delovni ljudje v samoupravnih organizacijah in skupnostih ter vpra- 
šanja, katera naj urejajo izvršilni predpisi, v čemer naj bi se dopolnile, tudi 
določbe 260. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije o vsebini predloga za 
izdajo zakona. 

Nadalje, da se že ob obravnavi predlogov za izdajo zakonov posveti po- 
sebna pozornost vprašanju, ali koncept zakona dosledno upošteva pravice, 
dolžnosti in odgovornosti delovnih ljudi in občanov v občinah oziroma v po- 
sebnih družbenopolitičnih skupnostih. 

In nadalje, da se v zakonih o vprašanjih, ki so v pristojnosti delovnih 
ljudi in občanov v občinah, ne določa, kateri organ občine o njih odloča in s 
tem omogoči ustrezno razmejitev pristojnosti med organi v občinah v skladu 
z njihovimi sistemskimi oziroma statutarnimi pristojnostmi. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Na vprašanje Skupščine občine 
Koper bo odgovoril tovariš Srečko Perko, pomočnik predsednika Republiškega 
komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Prosim! 

Srečko Perko: Delegatsko vprašanje Skupščine občine Koper je na- 
slednje: »Oskrba s svežim mesom je v občini Koper tudi po povečanju malo- 
prodajnih cen zelo kritična. Delovne organizacije Emona-Jestvina, Nanos tozd 
Portorož in Timav v delovni organizaciji Kras-Sežana, ki v glavnem oskrbujejo 
celotno področje naše občine s svežim mesom, nam niso v stanju zagotoviti 
potrebnih količin svežega mesa, zato ker so maloprodajne cene v ostalih re- 
publikah višje. Ker slovenski proizvajalci ne morejo zagotoviti potrebnih ko- 
ličin mesa, se te organizacije oskrbujejo pretežno z mesom iz ostalih republik. 
Količine mesa, ki jih dobavljajo iz ostalih republik, pa v naši občini predstav- 
ljajo 90 % vseh potreb po svežem mesu. 

Popolnoma se zavedamo stanja, da je določene količine mesa potrebno iz- 
važati, da je osnovna čreda živine manjša zaradi problemov krme, gnojil in 
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tako dalje, ne moremo pa se sprijazniti z dejstvom, da niso maloprodajne cene 
mesa in seveda tudi odkupne cene živine enake na celotnem jugoslovanskem 
trgu, ker bi nam s tem bil dan pogoj, da bi bila tudi oskrba s svežim mesom 
enaka.« 

Odgovor. V Jugoslaviji je prišlo do občutno zmanjšanega staleža goveje 
živine in prašičev. Do večjega zmanjšanja goveje živine pa doslej v Sloveniji še 
ni prišlo, kritično pa je stanje glede oskrbe s prašičjim mesom, ker je Slove- 
nija z dvema tretjinama odvisna od nakupa od drugod. Takšno stanje je po- 
vzročilo znatno povpraševanje po klavnih prašičih in govedu. Ker je v Slo- 
veniji doslej v glavnem ohranjen stalež goveje živine in ker je na račun orga- 
niziranosti bila do pred nekaj meseci še primerna ponudba klavne živine, so 
na odkup živine zelo močno pritisnili kupci iz drugih republik. 

Zaradi pomanjkanja živine so v SR Hrvatski in Vojvodini brez sporazuma 
z drugimi republikami sprejeli nove odkupne cene živine. Velike razlike v od- 
kupnih cenah živine je povzročil nenormalno velik odliv klavne živine iz Slo- 
venije, hkrati pa tudi zadrževanje v pričakovanju novih odkupnih cen, kar ima 
oboje za posledico izredno slabo oskrbo trga z mesom. 

Glede na oceno, da je v večjem delu Slovenije še ohranjen stalež krav, 
razen na Primorskem, da pa je odliv spitanih živali in telet za pitanje vsak dan 
večji, so potrebni takojšnji ukrepi, ki naj zagotovijo primerno ponudbo živino- 
rejskih proizvodov in očuvanje staleža krav in telet, ki so v pitanju. 

O nastali problematiki je večkrat razpravljal Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije in se pri Zveznem izvršnem svetu zavzemal za uskladitev cen med 
republikami. 

Ker do uskladitve še ni prišlo, je Živinorejska poslovna skupnost, ki je no- 
silec realizacije plana na področju živinoreje, in v skladu s samoupravnim 
sporazumom o združevanju v Živinorejsko poslovno skupnost dne 16. oktobra 
1980 razpravljala o položaju na trgu z mesom in izdelala predlog novih nivojev 
proizvajalskih cen klavne živine, prašičev in perutnine, na podlagi katerih naj 
bi se izvršila korekcija maloprodajnih cen mesa. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in predsedniki izvršnih svetov skup- 
ščin občin, Skupščine mesta Ljubljane in Skupščine Obalne skupnosti Koper 
predloga Živinorejske poslovne skupnosti Slovenije niso sprejeli. Na posebnem 
posvetu so sklenili, da pred uveljavljanjem novih cen ponovno seznanijo Zvezni 
izvršni svet o stanju na tem področju in da se še vnaprej zavzemajo, da se cene 
uskladijo na ravni, kakršna je bila obravnavana na sejah Republiškega ko- 
miteja za trg in cene in na sestankih podpredsednikov izvršnih svetov skupščin 
republik in avtonomnih pokrajin. 

Zvezni izvršni svet bo o zadevi odločil na seji dne 23. oktobra 1980, če se 
danes, dne 22. oktobra 1980, predstavniki republiških komitejev in pokrajin za 
trg in cene ne bodo sporazumeli o višini cen mesa. Po napovedih se bo Zvezni 
izvršni svet odločil za maksimiranje cen. V kolikor do uskladitve oziroma do od- 
ločitve Zveznega izvršnega sveta ne bo prišlo v tem letu, bodo Izvršni svet in 
predsedniki izvršnih svetov Skupščine Obalne skupnosti Koper zadevo ponovno 
obravnavali. 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišica Kozlovič, dobili boste tudi pi- 
smeni odgovor. Imate sedaj še kakšno dodatno vprašanje? (Ne.) 

2eli morda še kdo od delegatov postaviti kakšno vprašanje? (Ne.) 
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Ce ne, potem vas obveščam, da smo pri vseh točkah dnevnega reda, kjer 
smo sprejemali končne odločitve, usklajeni z Zborom združenega dela in z 
Družbenopolitičnim zborom. 

Dnevni red seje je s tem izčrpan. Vsem se zahvaljujem za udeležbo in za 
sodelovanje v razpravi ter zaključujem 42. sejo Zbora občin. 

(Seja zbora je bila končana ob 15. uri.) 



43. seja 

(5. novembra 1980) 

Predsedovala: Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin 

Pričetek seje ob 9.05. 

Predsednica Silva Jereb: Pričenjam 43. sejo Zbora občin Skupščine 
SR Slovenije. 

V smislu 15. člena poslovnika našega zbora moramo na začetku vsake 
seje, preden določimo dnevni red, izvoliti Komisijo za verifikacijo pooblastil 
in imunitetna vprašanja, ki pregleda pooblastila delegatov in pripravi poročilo 
za zbor. V to komisijo predlagam po abecednem redu občin naslednje delegate: 
tovariša Milana Hojnika, delegata iz Izole za predsednika in tovariša Giovan- 
nia Miglioranzo, delegata iz Kopra in tovarišico Zdenko Jurančič, delegatko iz 
Kranja, za člana. 

Želi o tem predlogu kdo razpravljati? (Nihče.) Če ne, potem prosim, da 
glasujemo. Kdo je za? (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Na podlagi glasovanja ugotavljam, da so v Komisijo za verifikacijo po- 
oblastil in imunitetna vprašanja za 43. sejo Zbora občin izvoljeni: tovariš Milan 
Hojnik za predsednika in Giovanni Miglioranza in Zdenka Jurančič za člana. 

Prosim verifikacijsko komisijo, da se takoj sestane, da pogleda pooblastila 
delegatov in pripravi poročilo za zbor. Vas pa prosim, da ostanete na svojih 
mestih, ker bo komisija hitro opravila svoje delo. 

Prosim delegate, ki imajo pripravljena delegatska vprašanja, da jih odda- 
jo sekretarju zbora, ker jih bomo takoj posredovali Izvršnemu svetu oziroma 
drugim naslovnikom z željo, da bi na vprašanja odgovorili že na današnji seji 
zbora. 

Prav tako prosim tiste delegate, ki nameravajo razpravljati, da se prija- 
vijo. Doslej je bilo več primerov, da so delegati oddali pripombe k pomemb- 
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nim aktom pismeno in zanje drugi delegati niso zvedeli. Zato vas prosim, da 
kljub temu, če oddate svoje razprave, poveste pripombe pred zborom. 

Komisija je opravila svoje delo. Prosim predsednika, da poroča zboru. 

Milan Hojnik: Poročilo o pregledu pooblastil za 43. sejo Zbora ob- 
čin, ki je bila sklicana za 5. 11. 1980 ob 9. uri v mali dvorani poslopja Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Zbor občin SR Slovenije ima 62 delegatskih mest. Komisija za verifika- 
cijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora občin je na podlagi 16. člena 
poslovnika Zbora občin pregledala pooblastila delegatov in na podlagi poobla- 
stil in seznama delegatov ugotovila, da se udeležujejo današnje seje delegati 
vseh občin v Sloveniji in delegat mesta Ljubljane, razen delegatov občin Dra- 
vograd, Idrija, Slovenska Bistrica, Jesenice, Lenart, Logatec, Radlje ob Dravi, 
Slovenska Bistrica, Tolmin, Vrhnika in Obalne skupnosti Koper. 

Odsotnost je opravičil delegat iz občine Idrija. Mesto-Ljubijana je poslalo 
dva delegata. Delegat Ivan Voljč je pooblaščen za 3. točko dnevnega reda, dele- 
gat Vili Belič pa za vse ostale točke. 

Po pregledu dokumentacije je Komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, 
ki so jih delegati predložili, neoporečna. Zato v smislu 1. odstavka 17. člena po- 
slovnika Zbora občin predlaga, da zbor poročilo sprejme in s tem verificira 
pooblastila delegatov za današnjo 43. sejo Zbora občin. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli kdo razpravljati o poroči- 
lu? (Nihče.) Ce ne, potem prosim, da z dvigom rok potrdimo poročilo verifi- 
kacijske komisije. Kdo je za? (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 in s tem verificiral poobla- 
stila delegatov za 43. sejo Zbora občin. Obenem ugotavljam, da je zbor sklep- 
čen in da lahko pravno veljavno razpravlja in sklepa. 

Na sejo zbora so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta povabljeni še 
predstavniki Republiške konference SZDL Slovenije, Republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije in Skupnosti slovenskih občin k vsem točkam dnevnega 
reda; Sveta za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito pri Predsedstvu RK 
SZDL pa k 3. točki dnevnega reda. 

Prav tako sta bila k 10. točki dnevnega reda povabljena posebej še delegata 
Skupščine občine Litija in Skupščine občine Zagorje ob Savi. 

Seje zbora se udeležujejo predstavniki Izvršnega sveta za določene točke 
dnevnega reda in člani naše delegacije v Zboru republik in pokrajin in v Zvez- 
nem zboru, tovariš Marko Orožen za Predsedstvo Republiške konference SZDL, 
tovariš Franček Kavčič za Predsedstvo Republiškega sveta Zveze sindikatov 
Slovenije, tovariš Vili Belič za Skupnost slovenskih občin, tovariš Stane Pun- 
gerčar za Skupščino občine Ltija in tovariš Janez Anderšič za Skupščino ob- 
čine Zagorje ob Savi. 

Zbor hkrati obveščam, da so na seji navzoči kot poročevalci delovnih 
teles našega zbora in Skupščine tovarišica Zdenka Jurančičeva, predsednica 
Odbora za finance, tovariš Zvonimir Volfand, podpredsednik Odbora za druž- 
benoekonomske odnose in razvoj, tovariš Peter Plevel, član Odbora za druž- 
benopolitični in komunalni sistem, tovariš Milan Gaspari, predsednik Zakono- 
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dajno-pravne komisije, tovariš Franjo Turk, predsednik Komisije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve, tovariš Apollinio Abram, podpredsed- 
nik Komisije za narodnosti in tovariš Branko Pire, član Komisije za pravo- 
sodje. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 43. seje Zbora občin. 

Ker ni mogoče obravnavati osnutka zakona o kreditiranju hitrejšega raz- 
voja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomne pokrajine Kosovo pred 
obravnavo dogovorov o temeljih družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
1981—1985 in glede na to, da med republikami še vedno niso v celoti usklaje- 
na vprašanja glede sredstev za sklad federacije za kreditiranje hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in da ni usklajen obseg dopolnil- 
nega financiranja proračuna federacije, predlagata naš Odbor za finance in 
Izvršni svet, da se obravnava osnutka zakona o republikah in pokrajinah, 
ki se štejejo za gospodarsko manj razvite v obdobju od leta 1981—1985, os- 
nutka zakona o stalnih sredstvih sklada federacije za kreditiranje hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin v obdob- 
ju od leta 1981—1985, osnutka zakona o delitvi sredstev Sklada federacije za 
kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avto- 
nomnih pokrajin v obdobju od leta 1981—1985, osnutka zakona o dopolnilnih 
sredstvih republik in avtonomnih pokrajin od leta 1981—1985 in osnutka za- 
kona o spremembah zakona o Skladu federacije za kreditiranje hitrejšega raz- 
voja gospodarsko manj razvitih republik in pokrajin, odloži z dnevnega reda 
današnje seje. 

Poleg tega pa zakoni, ki ne nanašajo na delovanje Sklada federacije za 
kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in po- 
krajin, še niso predloženi. Glede na to umikam z dnevnega reda 13., 14., 15., 
16. in 17. točko dnevnega reda. 

Tako predlagam za današnjo sejo zbora naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 43. seje Zbora občin, 
2. odobritev zapisnika 4,2. seje Zbora občin, 
3. osnutek zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti, 
4. predlog zakona o notranjih zadevah, 
5. predlog zakona o ustanovitvi republiškega družbenega sveta za vpra- 

šanja družbene ureditve, 
6. predlog zakona o ustanovitvi republiškega družbenega sveta za gospo- 

darski razvoj in ekonomsko politiko, 
7. predlog zakona o ustanovitvi republiškega družbenega sveta za vzgojo 

in izobraževanje, 
8. predlog zakona o ustanovitvi republiškega družbenega sveta za med- 

narodne odnose, 
9. predlog zakona o postopku za ustanovitev, združitev ali spremembo 

območja občine in o območjih občin, 
10. pobudi skupščin občine Litija in Zagorje ob Savi o uresničevanju 

ustavnih določil glede materialne osnove oziroma sistema financiranja kra- 
jevnih skupnosti z osnutkom ugotovitev, stališč in sklepov Skupščine SR Slo- 
venije o zagotavljanju materialne osnove za zadovoljevanje skupnih in sploš- 
nih potreb delovnih ljudi in občanov v krajevni skupnosti. 
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11. predlog zakona o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o 
ukrepih za varnost jedrskih objektov in naprav. 

12. predlog zakona o vpisu v sodni register, 
13. osnutek zakona o zagotovitvi sredstev za udeležbo Socialistične fede- 

rativne republike Jugoslavije pri VI. dopolnitvi sredstev Mednarodnega zdru- 
ženja za razvoj (IDA), 

14. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Zveznim izvršnim svetom 
SFR Jugoslavije in vlado Ljudske republike Kitajske o vzajemni davčni opro- 
stitvi dohodka od mednarodnega potniškega in blagovnega oziroma potniškega 
ali blagovnega pomorskega prometa. 

15. predlog družbenega dogovora o izdaji in plačilu doplačilne poštne 
znamke »XXXVI. svetovno prvenstvo v namiznem tenisu, Novi Sad, 1981. 
leta«, 

16. volitve in imenovanja, 
17. predlogi in vprašanja delegatov. 
Zeli kdo o predlaganem dnevnem redu razpravljati? (Ne.) Če ne, potem 

prosim, da glasujete! Kdor je za predlagani dnevni red, naj prosim glasuje! 
(52 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red današnje seje soglasno določen. Tak dnev- 
ni red ste dobili danes tudi na klop. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 42. seje Zbora občin. 

Osnutek zapisnika ste dobili. Ima morda kdo k zapisniku 42. seje kakšen 
popravek ali dopolnilo? (Ne.) Ce ne, potem prosim, da glasujete! Kdo je za? 
(53 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zapisnik 42. seje Zbora občin soglasno odobren. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil tovariša Staneta Kotnika, namestnika republiškega 
sekretarja za ljudsko obrambo. Besedo ima tovariš Stane Kotnik, Prosim! 

Stane Kotnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delega- 
ti! Samoupravni položaj delovnega človeka in njegova odločujoča vloga v naši 
družbi so temeljne vrednote, na katerih gradimo naš današnji in jutrišnji raz- 
voj. Neodtujljiva in izvirna je pravica delavca do dela, do odločanja o pogojih 
in rezultatih svojega dela in neodtujljiva je pravica delovnega človeka, da svoj 
samoupravni položaj varuje, da izgrajuje celovit sistem splošne ljudske ob- 
rambe in družbene samozaščite za ohranitev in varovanje pridobitev naše druž- 
be in njen nemoten socialistični samoupravni razvoj. Iz takšnega položaja na- 
šega delavca in občana se razvijata in krepita splošna ljudska obramba in 
družbena samozaščita kot organizirano celovito in enotno usmerjeno delova- 
nje vseh subjektov naše družbe. Kolikor močnejši je samoupravni razvoj člo- 
veka, toliko močnejša je naša obrambna pripravljenost. Obrambno in samo- 
zaščitno delovanje delovnega človeka tako ni le njegova dolžnost, temveč pred- 
vsem njegova pravica in vsakdanja potreba. To je temeljna usmeritev, ki so 
jo sprejeli tudi zbori republiške Skupščine decembra preteklega leta ob ob- 
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ravnavi predloga za izdajo zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samo- 
zaščiti. 

Cas, v katerem živimo, tovarišice in tovariši, je poln političnih, družbenih 
in ekonomskih nasprotij. Živimo v obdobju, ko se velike sile v svetu vse bolj 
intenzivno borijo za prevlado, za nova interesna področja in ko oborožene sile 
vse pogosteje postajajo sredstvo za razreševanje nakopičenih nasprotij. Po Af- 
ganistanu in Kampučiji se stopnjuje medsebojno nezaupanje velikih. Razkorak 
med razvitimi in nerazvitimi je čedalje večji. Svet ne pretresa le energetska 
kriza, pretresa ga kriza v mednarodnih odnosih, ki poslabšuje vojne in politične 
razmere, ekonomske, kulturne in druge odnose. Vse bolj so pogosti tudi spo- 
padi med neuvrščenimi državami, ki pod stalnimi grožnjami in pritiski krepijo 
svoje obrambne priprave, pogosto na račun počasnejšega gospodarskega rzavoja. 

Lani se je v svetu za oboroževanje porabilo po nekaterih ocenah kar 500 
milijard dolarjev. Samo ZDA in SZ sta v nerazvite države prodale za okoli 47 
milijard dolarjev orožja. Oba vojaška bloka imata danes v Evropi po teh oce- 
nah okoli 250 divizij, 55 000 tankov, 20 000 bojnih letal in 10 000 nuklearnih 
vojnih sredstev. V vojaške vaje obeh strani je bilo v tem letu vključenih samo 
na evropskem prostoru okoli milijon vojakov. Na širšem območju Sredozem- 
lja je več kot 18 500 tankov in 3200 bojnih letal. V Sredozemlju in Perzijskem 
zalivu so skoncentrirane velike pomorske sile. Ves ta grozeči arzenal je razpo- 
rejen ob klasičnih operativnih in strateških smereh v Evropi in Aziji in se ne- 
prestano dopolnjuje. Specialna vojna je postala sredstvo za uveljavljanje in- 
teresov velikih, ki se pri tem ne izogibajo niti najbolj grobih intervencij. So 
tudi poskusi, da se gibanje neuvrščenih oslabi. Območja na črti Sredozemlje 
—Bližnji in Srednji vzhod—Azija so postala danes fronta, na katerih se 
srečujejo interesna področja obeh velesil. Reševanje podedovanih nasprotij 
med Irakom in Iranom z orožjem, na široko odpira vrata in možnosti v tem 
prostoru za še eno znano intervencijo in razširitev interesa velesil v dveh ne- 
uvrščenih državah. To pa povečuje zanimanje velikih sil tudi za celotno ob- 
močje Južne Evrope in Balkana. V borbi za vzpostavljanje ravnotežja v stra- 
teških nuklearnih sredstvih velesile še naprej uporabljajo strategijo postop- 
nega osvajanja pozicij v svetu, strategijo posrednega nastopanja, s katero se 
izogibajo medsebojnim spopadom, neposredno pa ogrožajo varnost in mir v 
svetu. 

Razvoj mednarodnih razmer otežuje tudi naša prizadevanja za še večjo 
poglobitev in okrepitev dobrih odnosov z vsemi sosednjimi državami. Poseb- 
nega pomena so tudi dogajanja na Poljskem, v katerih je prišla do polnega 
izraza preživetost obstoječega etatistično-administrativnega urejanja družbe- 
nih razmerij. Od tega, v kolikšni meri bodo uresničeni pravi interesi poljske- 
ga delavskega razreda, je odvisna tudi stabilnost razmer v tem delu Evrope. 
V tem primeru se je še enkrat potrdilo, da le demokratizacija na vseh področ- 
jih družbe lahko zagotavlja nadaljnji socialistični razvoj. 

Ko smo konec preteklega leta ocenjevali vojaško-politične razmere v 
svetu, smo ugotovili, da se proti takšnim dogajanjem v svetu, ki posredno 
ogrožajo tudi varnost naše države, lahko upremo z doslednim uresničevanjem 
in uveljavljanjem vseh temeljnih načel razvoja in graditve naše družbe ter 
načel, ki jih uveljavljamo v naši zunanji politiki. To danes lahko le še z večjim 
poudarkom, ponovimo. Z nenehno borbo za uresničevanje izvirnih načel ne- 
uvrščenosti, s prizadevanji za miroljubno reševanje sporov, moramo v še večji 
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meri prispevati h (krepitvi vloge neuvrščenosti. To je pot, ki zapira vrata vme- 
šavanju velesil v notranje zadeve posameznih držav. Pri tem moramo kot real- 
no sprejeti dejstvo, da se je tudi v praksi nekaterih držav, v veliki družini ne- 
uvrščenih uporabljala oborožena sila kot sredstvo za razreševanje medsebojnih 
spornih vprašanj. Zato si moramo še bolj prizadevati, da neuvrščene države 
razvijajo takšne instrumente in sredstva, s katerimi bodo lahko učinkovito 
razreševale medsebojne nesporazume na miren način. Tako bomo okrepili 
vlogo in politiko neuvrščenosti in prispevali k njeni enotnosti, obenem pa 
preprečili poskuse slabitve tega gibanja. 

Enkraten in svojstveno plebiscitaren je bil odgovor naših narodov in na- 
rodnosti ob bolezni in smrti predsednika Tita v maju tega leta vsem tistim, ki 
so postavljali vprašanje, kaj bo z Jugoslavijo po Titu. Odgovor je bil jasen! 
Tito je bil odraz naše poti in zato je bila Titova in je še sedaj Titova pot, naša 
pot. Prav ti krogi, katerih dejavnost na žalost vedno znova oživlja, čim se po- 
slabšajo razmere v svetu, danes napovedujejo razpad našega samouprav- 
nega in gospodarskega sistema in podobno. 

Ekonomska recesija, ki danes pretresa ves svet, ni obšla našega gospo- 
darstva. Seveda pa se moramo zavedati tudi pomanjkljivosti, ki so prisotne v 
naši družbi in ki jih v preteklosti nismo razrešili in odpravili. Visoka inflacij- 
ska rast, prekomerna poraba vseh vrst in upadanje konkurenčnosti na zu- 
nanjih tržiščih, so temeljni vzroki sedanjih težav. 

Čvrsto smo odločeni, da bomo te slabosti in težave odpravili. Delovni ljudje 
zaupajo v naše skupne moči, da bomo nakopičene probleme premagali — tudi 
z odrekanjem. Trdno smo odločeni, da naš razvoj vežemo le na dejanske ma- 
terialne možnosti, čeprav bomo zato mnoge potrebe zadovoljevali počasneje in 
v manjšem obsegu kot doslej. Nekateri rezultati teh prizadevanj se že kažejo. 
Z doslednim izvajanjem stabilizacijske politike krepimo tudi našo varnost. 
Tudi to je prispevek k vlogi in pomenu, ki ga ima danes Jugoslavija v svetu. 

Nerealno bi bilo pričakovati, da se bodo razmere v svetu naglo izboljšale, 
saj so temeljni vzroki nasprotij v svetu zelo globoki. Možnost za razširitev spo- 
pada med Irakom in Iranom, zaradi zavarovanja naftnih tržišč, je danes pri- 
sotna bolj kot kdajkoli poprej. Zavlačuje se nadaljevanje pogovorov o omeje- 
vanju "strateškega oboroževanja. Velike težave so pri pripravi konference o 
evropski varnosti in sodelovanju v Madridu in tako dalje. Tem procesom mo- 
ramo prilagoditi naše napore za krepitev varnosti, obrambne sposobnosti in 
trdnosti celotne družbe. 

Aktivno podpiramo vse napore za nadaljevanje pogovorov o omejevanju 
strateškega oboroževanja, za uspeh Madridske konference in napore za uspeh 
vseh misij dobre volje pri reševanju trenutno najnevarnejšega zapleta na 
Srednjem Vzhodu. Borba za mir, za novo ekonomsko ureditev, za nadaljnje 
povezovanje vseh naprednih in miroljubnih sil v svetu mora biti in ostati te- 
meljna usmeritev naše celotne politike. 

Tovarišice in tovariši! Neposredno vključevanje delovnih ljudi in občanov 
v odločanje in v uresničevanje nalog obrambe, varnosti in zaščite, je v vseh 
življenjskih in delovnih okoljih ena izmed najpomembnejših usmeritev zvez- 
nega ter republiškega Kongresa Zveze komunistov, iki pomeni nadaljevanje 
procesa podružbljanja splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite. To ni 
le temeljno napotilo za usmerjanje celotnega razvoja obrambnega in samo- 
zaščitnega delovanja, ampak tudi konkretna vsakodnevna naloga vseh delovnih 
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ljudi in občanov, samoupravnih organizacij in skupnosti ter drugih družbenih 
subjektov. Uveljavljanje priporočil in sklepov o nadaljnjem uresničevanju za- 
snove splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite, ki jih je sprejela v 
začetku tega leta Skupščina SR Slovenije, je še spodbudilo široko zastavljeno, 
poglobljeno ter praktično delovanje pri razvijanju splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite. 

Takšno spodbudo predstavljajo tudi zaključki seje Centralnega komiteja 
Zveze komunistov Slovenije ob koncu preteklega leta, na kateri se je obrav- 
navalo uresničevanje zasnove splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite. Obrambne priprave v republiki v tem letu potekajo na podlagi ome- 
njenih priporočil in sklepov, stališč in usmeritev Predsedstva SR Slovenije 
in njegovega sveta za ljudsko obrambo, Komiteja za splošno ljudsko obrambo 
in družbeno samozaščito SR Slovenije ter Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije, v občinah, v krajevnih skupnostih in v organizacijah združenega dela pa 
tudi na podlagi usmeritev, ki so bile sprejete v občinah. Naloge, ki so bile 
načrtovane za to leto, bodo opravljene. 

V preteklem letu so bili ustanovljeni v temeljnih organizacijah združenega 
dela, v krajevnih skupnostih, v občinah, v pokrajinah, v republiki in v velikih 
gospodarskih sistemih komiteji za splošno ljudsko obrambo in družbeno samo- 
zaščito. Komiteji so se hitro in učinkovito uveljavili. S spremljanjem, usmer- 
janjem in usklajevanjem aktivnosti vseh nosilcev obrambe in zaščite, zagotav- 
ljajo večjo učinkovitost celotnega obrambnega in samozaščitnega sistema in 
enotnost njegovega delovanja. To se je potrdilo še zlasti v času zaostrenih vo- 
jaško-političnih razmer v prvi polovici tega leta. 

Na območju republike danes že deluje več kot 5000 komitejev za splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito. Sprejeti so bili varnostni načrti, 
dokončali smo tudi dopolnjevanje obrambnih načrtov na osnovah, ki omogo- 
čajo bolj konkretno in realno delovanje družbenogospodarskega in političnega 
sistema ob morebitnem prehodu v vojne razmere in za delovanje v vojni. Pri 
izdelavi načrtov je neposredno sodelovalo veliko število delovnih ljudi in ob- 
čanov, kar pomeni ne le njihovo pripravljenost na delovanje v oteženih raz- 
merah, ampak predvsem uveljavitev njihove neposredne pobude in ustvar- 
jalnosti pri razreševanju konkretnih vprašanj obrambe in družbene samo- 
zaščite. 

Načrti, določeni v tem letu za razvoj teritorialne obrambe, bodo uresni- 
čeni v celoti. Dosežena bo ustrezna višija stopnja pripravljenosti enot in šta- 
bov teritorialne obrambe kot najširše oblike organiziranja in pripravljanja 
delovnih ljudi in občanov za oborožen splošni ljudski odpor, če bi bilo to po- 
trebno. 

Naloge na področju pripravljanja in urejanja prostora za obrambo in za- 
ščito, ki smo jih pred letom dni šele opredeljevali, so sedaj v precejšnji meri 
že vključene v delo in plane večine družbenih in gospodarskih dejavnosti. Na- 
daljujejo se priprave proizvodnje za oborožene sile in za vojne potrebe. 

Splošna ljudska obramba in družbena samozaščita postajata čedalje bolj 
neločljivi sestavini rednega dela temeljnih in drugih organizacij združenega 
dela, krajevnih skupnosti, občin, samoupravnih interesnih skupnosti in drugih 
samoupravnih organizacij in skupnosti. 

V enote in štabe civilne zaščite je že vključenih okoli 13 % vseh prebival- 
cev republike. Materialna opremljenost in usposobljenost civilne zaščite pa še 
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nista zadovoljivi. V večji meri moramo razvijati preventivno delovanje civilne 
zaščite, zlasti pri zaščiti družbenega premoženja. Naravne ujme so v tem letu 
že povzročile škodo za okoli 2 milijardi dinarjev, ki pa bi bila lahko občutno 
nižja, če bi bolj uveljavljali preventivne ukrepe. Veliko škodo na materialnih 
dobrinah povzročajo tudi požari in druge nesreče. Na podlagi izkušenj, pri- 
dobljenih pri graditvi zaklonišč, so bile sprejete nove usmeritve, ki pomenijo 
določitev dolgoročne politi-ke zaklanjanja in še uspešnejše uresničevanje tega 
ukrepa. 

Letos bo v obrambno usposabljanje vključenih okoli 350 do 400 000 delov- 
nih ljudi in občanov. Večji poudarek je dan usposabljanju za opravljanje nalog 
civilne in narodne zaščite. Izobraževanje in usposabljanje mladine za obrambo 
in zaščito poteka po sprejetih načrtih in programih. Delati je začel republiški 
center za obrambno usposabljanje. Boljši rezultati so bili doseženi tudi pri 
usmerjanju mladih v vojaške šole in za poklicno delo na področju ljudske 
obrambe. 

Delovni ljudje in občani se vse bolj vključujejo v planske akte za obdobje 
1981—1985 in pri tem tudi v naloge splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite, ki so sestavni del redne dejavnosti vseh nosilcev planiranja. Tako 
se neposredno uveljavlja pravica delovnega človeka, da v skladu s svojimi in 
skupnimi potrebami ter možnostmi krepi in razvija obrambno in samozaščitno 
pripravljenost. 

Opredeljen je razvoj posameznih sestavin obrambe in zaščite v naslednjih 
petih letih. V največji meri si prizadevamo za smotrno in gospodarno uporabo 
sredstev, namenjenih za potrebe splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite. V preteklem letu smo za to namenili okoli 0,5 % ustvarjenega narod- 
nega dohodka. Izvršni svet je tudi za naslednje srednjeročno obdobje predlagal 
Skupščini, da se za naloge splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite 
nameni do 0,5 % sredstev od ustvarjenega narodnega dohodka. Prednost pri 
tem bodo imele tiste naloge, ki neposredno krepijo obrambno in samozaščitno 
pripravljenost kot je oborožitev, opremljanje civilne zaščite, preventivni ukrepi 
civilne zaščite, obrambno usposabljanje in naloge pri urejanju prostora za 
obrambo in zaščito. Izven teh sredstev naj bi se uresničevale le naloge, ki so 
neodložljive in ki neposredno bistveno prispevajo h krepitvi obrambe, varnosti 
in zaščite, obenem pa tudi k uresničevanju usmeritve razvoja našega gospo- 
darstva v naslednjih letih. 

Izkušnje v tem letu so pokazale, da moramo posvetiti večjo pozornost 
oblikovanju načrtovanih blagovnih rezerv in materialnih zalog, kritičnih su- 
rovin in polizdelkov, kakor tudi izgradnji potrebnih skladišč. Poleg njihovega 
pomena v primeru izrednih razmer ali vojn pomagamo z njimi obvladati tudi 
razna občasna akutna neskladja na trgu. Zato moramo zagotoviti njihovo 
stalno obnavljanje in povečevanje. 

Tovarišice in tovariši! Ena izmed značilnosti, ki spremlja naša celotna pri- 
zadevanja pri krepitvi obrambne sposobnosti v tem letu, je tudi oblikovanje 
nove zakonske ureditve splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite. Do- 
seženi rezultati pri uresničevanju podružbljanja obrambne in varnostne funk- 
cije v vseh sredinah, pomenijo neprecenljivo bogatitev z izkušnjami, ki mo- 
rajo dobiti svoj odraz tudi v novih zakonskih rešitvah. 

Razprava o predlogu za izdajo novega zakona o splošni ljudski obrambi 
in družbeni samozaščiti, katerega osnutek je danes pred vami, pomeni ustvar- 
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jalen prispevek k bodoči zakonski ureditvi. Številne pobude, več kot 300 pred- 
logov in pripomb so dokaz velikega zanimanja delovnih ljudi in občanov, da 
se na družbeno-samozaščitnem in obrambnem področju organizirajo v skladu s 
svojimi razmerami in potrebami. Večina teh predlogov je bila v osnutku upo- 
števanih. Le manjšega dela teh predlogov predlagatelj ni mogel vgraditi v 
besedilo osnutka. 

Novosti v osnutku so podane v obrazložitvi, v kateri so pojasnjeni tudi 
razlogi, zakaj niso bili upoštevani posamezni predlogi. Poudaril bi le nekatere 
rešitve v osnutku, ki pomenijo dograjevanje in dopolnjevanje ureditve naše 
organiziranosti in delovanja na tem področju. 

1. Temeljna načela in splošne določbe. 
Namesto preambule so v osnutku opredeljena temeljna načela in splošne 

določbe, ki skupaj predstavljajo politično osnovo ter zgoščen povzetek zasnove 
in temeljev organiziranja splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite v 
samoupravni socialistični družbi. Ta načela so sicer zapisana v ustavnih do- 
ločbah in v političnih dokumentih, zbrana na enem mestu pa predstavljajo 
osnovo za celotno vsebino zakona in usmeritev za posamezne rešitve ter opre- 
deljujejo vlogo družbenopolitičnih in drugih organizacij na področju obrambe 
in zaščite. 

V osnutku zakona je predvidenih več vrst razmer, v katerih bi bile izva- 
jane določene aktivnosti kot so izredne razmere, neposredna vojna nevarnost 
in druge nevarnosti za državo in podobno. 

V splošnih določbah so opredeljene le izredne razmere kot stanje, na ka- 
terega je vezano določeno delovanje nosilcev obrambe in zaščite. 

Za preprečevanje in odpravljanje izrednih razmer so določeni tudi posebni 
načrti. Druge razmere naj bi se v zakonu ne opredeljevale, ker mora biti ves 
obrambni in samozaščitni sistem pripravljen za delovanje v vseh razmerah, 
glede na konkretne potrebe. Takšne razmere so poslabšanje vojaške politične 
situacije v svetu in podobno. V teh primerih se izvajajo nekatere aktivnosti 
povečane pripravljenosti družbe, vendar jih ne kaže utesnjevati z zakonskimi 
določbami. Določbe v osnutku omogočajo angažiranje vseh sil in sredstev 
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite za obvladovanje različnih 
nevarnosti. Takšno stališče je bilo sprejeto tudi ob izdelavi osnutka zveznega 
zakona. 

2. Komite za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito: 
Na podlagi smernic Predsedstev SFR Jugoslavije in Centralnega komiteja 

Zveze komunistov Jugoslavije, smernic Predsedstva SR Slovenije in Predsed- 
stva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije ter v skladu s skup- 
ščinsko razpravo so v osnutku v splošnih določbah opredeljene osnovne zna- 
čilnosti organiziranja in delovanja komitejev za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito. Te določbe so nato razdelane v posameznih poglavjih, 
v katerih so določene pravice in dolžnosti nosilcev obrambe in zaščite. 

Komiteji so opredeljeni kot družbeno politično operativni organi temelj- 
nih organizacij združenega dela, delovnih organizacij in drugih oblik združe- 
vanja dela in sredstev ter krajevnih skupnosti, občin, pokrajin in republike in 
kot taki postajajo del družbenopolitičnega sistema. Komiteji spremljajo, spod- 
bujajo, usmerjajo in usklajujejo delo vseh nosilcev obrambnega in družbeno- 
samozaščitnega sistema, v vojni pa vodijo splošni ljudski odpor. V primeru 
oborožene agresije in druge ogroženosti ustavne ureditve in pridobitve naše 
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družbe se morajo vse sile in sredstva družbe usklajeno vključiti v obrambo 
teh pridobitev. In prav komiteji morajo zagotoviti takšno celovito angažiranje 
vseh sil in sredstev v določenem življenjskem in delovnem okolju. 

Komiteji ne posegajo v pristojnosti drugih organov, ki morajo kot del 
redne dejavnosti opravljati tudi naloge splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite. Delno se spreminja le vloga svetov za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito občinskih skupščin in republiškega sveta za ljudsko ob- 
rambo. Nekatere spremembe bodo nastale tudi pri delovanju odborov za splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito v organizacijah združenega dela in 
v krajevnih skupnostih. Te spremembe so potrebne zato, da pri delovanju orga- 
nov na področju splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite v krajevnih 
skupnostih, organizacijah združenega dela in drugih samoupravnih organiza- 
cijah in skupnostih ne bi prihajalo do večtirnosti, v družbenopolitičnih skup- 
nostih pa do prekrivanja pristojnosti. 

Opredelitev vloge komitejev za splošno ljudsko obrambo in družbeno sa- 
mozaščito izhaja iz odgovornosti Zveze komunistov za uresničevanje obrambnih 
in samozaščitnih priprav naše družbe. Odgovornost Zveze komunistov se v po- 
vezavi z ostalimi socialističnimi silami uveljavlja na celotnem področju splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite tudi prek delovanja komitejev za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito. S takšno opredelitvijo ko- 
mitejev za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito se uveljavlja 
ustavna vloga Zveze komunistov kot organizirane vodilne sile delavskega raz- 
reda in vseh delovnih ljudi pri graditvi socializma, pri varovanju nadaljnjega 
razvoja socialistične revolucije in socialističnih samoupravnih odnosov. Temu 
mora seveda ustrezati tudi sestava komitejev. 

Komite za splošno ljudsko obrambo in družbeno* samozaščito imenuje naj- 
višji predstavniški organ oziroma organ upravljanja. V skladu s smernicami 
Predsedstva SR Slovenije in Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije 
je zato določeno, da komite v krajevni skupnosti imenuje skupščina krajevne 
skupnosti, v temeljni in drugi organizaciji združenega dela delavski svet in v 
družbenopolitični skupnosti skupščina te skupnosti. Tem organom je komite tudi 
odgovoren, obenem pa je njegova odgovornost tudi vertikalna. 

V osnutku zakona se določa obvezna ustanovitev komitejev v krajevnih 
skupnostih, v temeljnih organizacijah združenega dela in v delovnih organi- 
zacijah ter v občinah, pokrajinah in republiki. Povezanost produkcijskih pro- 
cesov in drugih odnosov v delovnih organizacijah in med temeljnimi organizaci- 
jami združenega dela narekuje potrebo po usklajevanju in usmerjanju obramb- 
nega in zaščitnega delovanja tudi v delovni organizaciji. Komiteji se lahko 
ustanovijo pod določenimi pogoji tudi v širših oblikah združevanja dela in 
sredstev. Komiteji v temeljnih organizacijah združenega dela in v delovnih 
organizacijah so odgovorni občinskemu komiteju za splošno ljudsko obrambo 
in družbeno samozaščito. Odgovornost komitejev v temeljnih organizacijah je 
celovita, ker obsega tudi odgovornost za naloge skupnega pomena, ki jih samo- 
upravno prenašajo na nivo delovne organizacije. Pri tem se na delovno orga- 
nizacijo ne morejo prenašati naloge, ki so neodtujljiva pravica delavcev v te- 
meljnih organizacijah združenega dela. 

Posebej je v osnutku urejeno ustanavljanje komitejev za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito v velikih gospodarskih sistemih kot so ener- 
getika, PTT zveze, transport in druge dejavnosti. 
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Vloga komitejev v krajevnih skupnostih bo v praksi zaradi narave dela 
bolj operativna kot v drugih sredinah. Komiteji sicer niso delovni operativni 
organi, kot so bili odbori za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito 
in jih zato ne smemo zamenjevati. Kljub temu pri komitejih v krajevnih skup- 
nostih ne bi ustanavljali raznih delovnih teles za izvršitev posameznih nalog, 
ki so v pristojnosti drugih organov, predvsem sveta krajevne skupnosti. To 
bi pomenilo neupoštevanje načela, da se vsak organ, vsak družbeni subjekt v 
okviru svoje redne dejavnosti pripravlja za delovanje v spremenjenih raz- 
merah. Taka delovna telesa naj bi se ustanavljala predvsem pri svetu krajevne 
skupnosti. 

Še bolj pa se bo morala okrepiti vloga Socialistične zveze delovnega ljud- 
stva zlasti s širšim delovanjem uličnih in vaških odborov na tem področju. 

V sikladu z usmeritvami, danimi v skupščinski razpravi o predlogu za iz- 
dajo zakona, je pri sestavi komiteja omogočeno vključevanje izkušenih javnih 
delavcev s tega področja. Sestav komitejev v temeljnih in drugih organizacijah 
združenega dela in krajevnih skupnostih se bo določal s samoupravnimi sploš- 
nimi akti. Osnutek zakona določa, da komiteji sprejemajo obrambne in var- 
nostne načrte v krajevnih skupnostih in temeljnih organizacijah združenega 
dela samostojno, v občinah skupaj s sveti za splošno ljudsko obrambo in druž- 
beno samozaščito, v pokrajinah pa skupaj s pokrajinskimi odbori. 

V republiki je ta naloga vezana le na Predsedstvo SR Slovenije, vendar 
bo verjetno kazalo v fazi predloga zakona ustrezne določbe dopolniti tako, da 
bo za sprejem obrambnega načrta SR Slovenije odgovoren tudi Komite za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito SR Slovenije. 

3. Obrambno in samozaščitno delovanje nosilcev političnega in gospodar- 
skega sistema. 

V osnutku zakona je poudarjena pravica in dolžnost vseh nosilcev politič- 
nega in gospodarskega sistema, da izvajajo obrambne, varnostne in samozaščit- 
ne priprave kot neločljivi del redne dejavnosti. Posebej je poudarjena vloga 
krajevnih skupnosti, temeljnih organizacij združenega dela in občin. Učinko- 
vitost obrambnega in družbeno-samozaščitnega sistema je v veliki meri odvisna 
od njegove vraščenosti v temeljne celice naše družbe. Obrambno in samoza- 
ščitno delovanje raste iz teh celic, tam dobiva svojo moč, širino in učinkovitost. 

Pri vsakdanjem delu, pri reševanju konkretnih nalog proizvodnje, gospo- 
darskih in družbene dejavnosti, pri delu v krajevnih skupnostih postaja naloga 
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite nepogrešljiva potreba vseh 
delovnih ljudi in občanov. 

V razpravi o tezah za osnutek zakona je bilo večkrat izraženo mnenje, da 
morajo biti vsa ta vprašanja v zakonu urejena čimbolj podrobno. Takšen način 
urejanja ne bi bil v skladu s sprejetimi usmeritvami v zakonodajni politiki, po 
drugi strani pa bi utesnil celotno obrambno in samozaščitno delovanje, pri ka- 
terem se mora uveljaviti pobuda in ustvarjalen prispevek delovnih ljudi in 
občanov. 

Zakon mora omogočati, da bodo pri urejanju posameznih vprašanj v čim- 
večji meri upoštevane razmere v določenem okolju. Osnutek zakona že zago- 
tavlja te možnosti, vendar jih bo potrebno pri nadaljnjem oblikovanju pred- 
loga zakona še razširiti. 

4. Teritorialna obramba je v osnutku zakona opredeljena kot najširša 
oblika organiziranja in pripravljanja delovnih ljudi in občanov za oborožen 
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boj, lahko pa opravlja tudi nekatere naloge pri preprečevanju in odpravljanju 
izrednih razmer ter pri zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih hudih 
nesrečah. 

Odgovornost teritorialne obrambe je v tem osnutku zakona določena tako 
vertikalno kot tudi horizontalno, in sicer so odgovorni pristojnemu organu 
družbenopolitične skupnosti. 

Horizontalna odgovornost v osnutku zveznega zakona za sedaj še ni ure- 
jena tako, kot to izhaja iz ustavnih določb. Ustava namreč določa, da je druž- 
benopolitična skupnost odgovorna za organiziranje in urejanje ljudske ob- 
rambe na svojem območju ter da vodi teritorialno obrambo. To pa pomeni, da 
mora biti komandant teritorialne obrambe republike odgovoren Predsedstvu 
SR Slovenije in Komiteju za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito 
SR Slovenije za svoje delo ter za borbeno pripravljenost in uporabo teritorialne 
obrambe. 

Odgovornost komandantov teritorialne obrambe v tem smislu določa osnu- 
tek zakona le načeloma. V predlogu zakona pa bi jo kazalo izpeljati dosledno, 
na vseh ravneh organiziranja teritorialne obrambe. Seveda se s takšno ure- 
ditvijo odgovornosti ne posega v odgovornost višjih starešin v strokovnih vo- 
jaških zadevah. 

5. Narodna zaščita: Določbe osnutka glede narodne zaščite so vsebinsko 
dopolnjene. Narodna zaščita je opredeljena kot najširše organizirana oblika 
uresničevanja pravic in dolžnosti delovnih ljudi in občanov na področju splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite. V miru opravlja določene naloge 
družbene samozaščite, v vojni pa se vključuje v splošni ljudski odpor kot del 
teritorialne obrambe. Takšna opredelitev izhaja iz usmeritev, sprejetih na 
VIII. kongresu Zveze komunistov Slovenije. 

Odločitev o aktiviranju narodne zaščite lahko sprejmejo le pristojni ko- 
miteji za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito. Poveljnik oziroma 
načelnik narodne zaščite je komiteju odgovoren za delo narodne zaščite, obenem 
pa je odgovoren delavskemu svetu oziroma svetu krajevne skupnosti, ki orga- 
nizira narodno zaščito. 

Upoštevana so bila stališča iz delegatske razprave, tako da je narodna za- 
ščita urejena v posebnem poglavju, posamezne določbe pa so bolj konkretizi- 
rane. Delovanje narodne zaščite se določa z načrtom narodne zaščite, ki je se- 
stavni del varnostnega ter obrambnega načrta. 

6. Osnutek ureja tudi razmerja organov za notranje zadeve in organov 
teritorialne obrambe do "narodne zaščite. V miru so organi za notranje zadeve 
in štabi za teritorialno obrambo odgovorni za strokovno usposabljanje pripad- 
nikov narodne zaščite, za opravljanje nalog družbene samozaščite narodni za- 
ščiti, štabi za teritorialno obrambo pa še za njeno usposabljanje za oboro- 
žen boj. 

Civilna zaščita: Pri ureditvi civilne zaščite je v osnutku zakona poudar- 
jeno, da je organizirana kot najširša oblika priprav in udeležbe delovnih ljudi 
in občanov v vseh delovnih in življenjskih okoljih za zaščito in reševanje pre- 
bivalstva ter materialnih dobrin. Civilna zaščita deluje ob svojih akcijah, ob 
naravnih in drugih hudih nesrečah, pa tudi pri preprečevanju izrednih razmer. 

7. Planiranje nalog splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite. 
V osnutku zakona je urejeno načelo, da se naloge splošne ljudske obrambe 

in družbena samozaščita planirajo kot sestavni del redne dejavnosti vseh no- 
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silcev procesa družbenega planiranja. V razpravi so bile dane pripombe k ure- 
ditvi tega vprašanja in da bo potrebno rešitve iz osnutka še dopolniti. 

8. Pri sedanjem načinu financiranja nalog splošne ljudske obrambe in druž- 
bene samozaščite je bil dosežen velik vsebinski napredek, saj se v zadnjih letih 
zagotavlja že več kot polovica potrebnih sredstev na podlagi samoupravnega 
sporazumevanj a z združevanjem sredstev v združenem delu. Ena izmed zahtev 
v skupščinski razpravi o predlogu za izdajo zakona, zlasti pa v razpravi o tezah 
za osnutek zakona, je bila, da je potrebno v zakonu dosledno uveljaviti načelo 
vzajemnosti pri razvoju obrambnih priprav. Tako bi se izenačevale tudi ma- 
terialne možnosti za razvoj splošne ljudske obrambe med posameznimi obči- 
nami glede na njihove naloge. Zlasti na obmejnih in strateško pomembnih 
območjih se občinam postavljajo naloge splošne ljudske obrambe, kot so na- 
loge urejanja prostora za obrambo in zaščito ter naloge, ki izhajajo iz razvoja 
posameznih sestavin splošne ljudske obrambe, ki so širšega družbenega po- 
mena, pa jih te občine ne morejo v celoti pokriti same. 

V osnutku zakona so predvidene določene rešitve, da se to vprašanje uredi 
celovitejše. Na podlagi samoupravnega sporazumevanja in dogovarjanja o zdru- 
ževanju potrebnih sredstev bi bilo potrebno uresničevati navedena načela vza- 
jemnosti. 

V razpravi o osnutku bo potrebno preveriti, ali je predlagana rešitev 
ustrezna ali pa jo je potrebno dopolniti ali spremeniti. Tudi komite za splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito SR Slovenije je podprl predlog, da 
se to vprašanje uredi. 

Tovarišice in tovariši! V dosedanji razpravi o osnutku zakona je bila nje- 
gova zasnova podprta. Danih je bilo tudi večje število predlogov, kako naj bi 
posamezne rešitve še izboljšali. Vse to potrjuje velik interes za ustrezno ure- 
ditev področja splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite. Pri tem bi 
rad poudaril predvsem nekatere usmeritve, ki so bile sprejete v delovnih te- 
lesih Skupščine, v svetu Predsedstva SR Slovenije za ljudsko obrambo in v 
svetu Predsedstva Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljud- 
stva za splošno ljudsko obrambo in samozaščito, ki je organiziral široko raz- 
pravo o tezah za osnutek zakona. 

Te so, da je treba še v večji meri v zakonu vgraditi temeljne rešitve ob- 
rambnega in družbeno-samozaščitnega sistema. Konkretne oblike organizira- 
nosti in delovanja pa naj samoupravne organizacije in skupnosti uredijo v 
samoupravnih splošnih aktih, upoštevajoč potrebe v določenem okolju in se- 
veda enotnost sistema. 

Pri organiziranosti in urejanju pravic in dolžnosti posameznih nosilcev ob- 
rambe in zaščite se mora še bolj poudariti vloga temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela, krajevnih skupnosti ter občin. Pri urejanju organiziranosti in 
vloge komitejev za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito naj se 
upoštevajo sprejete zvezne in republiške smernice, rešitve v zakonu pa naj 
bodo takšne, da ne bodo utesnjevale njihovega delovanja. 

Opredelitev narodne zaščite v osnutku sicer daje možnosti za najširše 
vključevanje delovnih ljudi in občanov za opravljanje nalog narodne zaščite, 
vendar pa je potrebno v predlogu zakona še razširiti njeno vlogo, zlasti pri 
vključevanju v oboroženi boj. 

Pri urejanju in tudi pri nadaljnjem razvoju civilne zaščite je treba bolj 
poudariti razvoj civilne zaščite v temeljnih samoupravnih organizacijah in 
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skupnostih, zlasti v stanovanjskih soseskah, stavbah in vaseh, izvajanje pre- 
ventivnih ukrepov ter odgovornosti za opremljanje ter usposabljanje civilne 
zaščite v skladu s potrebami okolja, kjer se organizira. Predlagatelj bo to usme- 
ritev upošteval v nadaljnjem postopku priprave zakona. Prav tako bodo v kar 
največji meri. upoštevani predlogi, dani k posameznim določbam v dosedanji 
razpravi, kot tudi v razpravi na današnjih sejah zborov republiške Skupščine. 

Tovarišice in tovariši! Predloženi osnutek zakona o splošni ljudski obrambi 
in družbeni samozaščiti je v vseh temeljnih rešitvah usklajen z delovnim be- 
sedilom osnutka zveznega zakona. Glede temeljnih rešitev, ki jih bo vseboval 
novi zvezni zakon, je bilo doseženo soglasje med republikami in avtonomnima 
pokrajinama. Ostaja sicer še nekaj odprtih vprašanj, ki pa niso takšne na- 
rave, da bi vsebinsko spreminjale zasnovo in osnovne rešitve v osnutku repu- 
bliškega zakona. Predlog bo zato dokončno usklajen z zveznim zakonom, ki bo 
predvidoma sprejet spomladi prihodnjega leta. Tedaj bo lahko izdelan tudi 
predlog republiškega zakona. 

Pričakujemo, da bodo v razpravi o osnutku zakona dani novi vsebinski 
predlogi za izboljšanje določb in rešitev zakona. S tem bo dosežen tudi te- 
meljni cilj novega zakona, namreč, nadaljnje podružbljanje splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite, ob neposredni in ustvarjalni pobudi ter 
udeležbi delovnega človeka — samoupravljalca. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Kotnik! Prosim pred- 
sednika Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja, da dopolni 
poročilo komisije, ker se je število delegatov medtem povečalo. 

Milan Hojnik: Naknadno so prispeli še delegati iz Obalne skupnosti 
občin Koper, Vrhnike, Dravograda, Lenarta in Jesenic. Delegat iz Lenarta 
ni oddal pooblastila, vendar je bilo ugotovljeno, da je pooblaščen za današ- 
njo sejo. 

Predsednica Silva Jereb: Sta delegata iz Logatca in Ilirske Bistrice 
že oddala pooblastili? (Da.) Hvala lepa. 

Osnutek zakona, o katerem govorimo, je bil objavljen v 12. Prilogi Po- 
ročevalca. Prejeli ste tudi popravke k osnutku zakona. Osnutek so obravnavali 
Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem, Komisija za pravosodje, Ko- 
misija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki so zboru tudi poročali. Želijo poročevalci besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo! Besedo ima tovariš Alojz Ceglar, delegat Skupščine 
Obalne skupnosti občin Koper. Prosim! 

Alojz Ceglar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor občin Skupščine SR Slo- 
venije iz Skupščine Obalne skupnosti Koper predlaga naslednje. 

Poudarjamo in podpiramo tista določila v osnutku zakona, ki predvideva- 
jo določeno solidarnost pri financiranju ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite. Pri tem pa še pripominjamo, da je ljudska obramba in družbena sa- 
mozaščita po našem mnenju, celota, ki jo je potrebno kompleksno obravnava- 
ti, in sicer tako, da se zagotavlja določena družbena solidarnost. Pri tem ima- 
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mo v mislih zlasti obmejne pokrajine, ki so v glavnem gospodarsko šibkejše, 
glede ljudske obrambe pa imajo zelo zahtevne naloge. 

Glede določil 82. člena osnutka zakona se pridružujemo mnenju Komisije 
za volitve, imenovanja in administrativne zadeve ter Zakonodajno-pravne 
komisije Skupščine SR Slovenije, ki opozarjata, da je potrebno besedilo tega 
člena uskladiti z ustavnimi opredelitvami glede posebnih družbenopolitičnih 
skupnosti, na primer obalne skupnosti, ki je taka posebna družbenopolitična 
skupnost. Glede obalne skupnosti Koper bi bilo, po našem mnenju, potrebno 
opredeliti položaj te skupnosti in njenih organov v vojnih razmerah oziroma 
tedaj, ko normalno delo ni več mogoče. Predlagamo, da bi se ti organi vklju- 
čili v takih razmerah v organe pokrajine. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišica Zdenka Jurančičeva, delegatka 
iz občine Kranj, ima besedo. Prosim! 

Zdenka Jurančič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Osnutek zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti so 
obravnavali vsi zbori Skupščine občine Kranj na skupnem zasedanju in obliko- 
vali tako splošne pripombe, kot tudi vrsto pripomb k posameznim členom. Ust- 
no bi podala samo splošne pripombe, pripombe k posameznim členom pa bom 
dala kot prilogo k zapisniku. 

Prva splošna pripomba: Organizacija sistema splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite je še vedno nekoliko preveč zapletena. To velja zlasti za 
sistem mirnodobnih priprav in organiziranja družbenih dejavnikov za potrebe 
SLO in družbene samozaščite, ker je zlasti v občini vključenih v organiziranje 
sistema_yeliko organov (komite in svet za SLO in družbeno samozaščito, Izvršni 
svet, občinski štab civilne zaščite, občinski štab za teritorialno obrambo) lahko 
nastanejo v praksi težave pri usklajevanju, aktivnosti in celo pri razumevanju 
pristojnosti za opravljanje posameznih nalog. 

Druga splošna pripomba je v tem, da bi morali izenačiti čine v Jugoslo- 
vanski ljudski armadi oziroma položajne znake za teritorialno obrambo. Po 
sedanji ureditvi so precejšnje razliike med čini za enote v enakem območju v 
JLA oziroma v teritorialni obrambi. 

Tretja pripomba: V osnutku zakona je določeno načelo, da ima vsaka 
temeljna organizacija združenega dela svoj komite za SLO in družbeno samo- 
zaščito. Poznamo pa gospodarske objekte posebnega družbenega pomena — 
letališča, luke, železniški terminali, — ki opravljajo med seboj tesno povezane 
dejavnosti več temeljnih organizacij združenega dela, državnih organov ter 
drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, iki so lahko celo povezane v 
različne delovne organizacije. V takih primerih bi bilo, po našem mnenju, 
smotrno poveriti organizacijo in priprave za splošno ljudsko obrambo in druž- 
beno samozaščito komiteju za SLO in družbeno samozaščito tiste temeljne or- 
ganizacije, ki svojo dejavnost pretežno opravlja na takšnem objektu. 

Četrta pripomba: V zvezi z organiziranjem in usposabljanjem narodne 
zaščite smo mnenja, da te zadeve še vedno niso jasno urejene. Z zakonom 
je potrebno predpisati enoten program oziroma načrt usposabljanja pripad- 
nikov narodne zaščite. Predlagamo, da se v zakonu določi organ, ki je v občini 
v mirnem času odgovoren za izvajanje usposabljanja in opremljanja narodne 
zaščite. ~ 
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Nadalje predlagamo, da se z zakonom uredi pravni status pokrajinskega 
odbora in pokrajinskega štaba za teritorialno obrambo kot tudi občinskega 
štaba za teritorialno obrambo. Ti organi niso pravne osebe, zato imajo težave 
pri sklepanju premoženjskih pogodb — nakup poslovnih prostorov, stanovanj 
in tako dalje. Tudi sicer bi bilo koristno podrobneje urediti pravni status enot 
in štabov teritorialne obrambe in civilne zaščite. Pri tem imamo v mislih po- 
dobno ureditev kot velja za Jugoslovansko ljudsko armado, kjer je splošno 
pristojni organ za urejanje civilno-pravnih razmerij Zvezni sekretariat za ljud- 
sko obrambo. 

In zadnja pripomba: Predlagamo čimprejšnjo ureditev kazenskih določb, ki 
so izpuščene v osnutku. To utemeljujemo tudi s tem, da te niso bile sporne v 
umaknjenem osnutku zveznega zakona o splošni ljudski obrambi. V to nas 
silijo tudi sedanji praktični razlogi, ker te stvari niso primerno urejene v do- 
sedanjem zakonu o ljudski obrambi v Socialistični republiki Sloveniji. Težave 
so pri predlaganju kaznovanja pripadnikov narodne zaščite za neudeležbo pri 
usposabljanju pa tudi delovnih ljudi in občanov. 

Pripombe k posameznim členom, kot sem rekla bom oddala v pismeni 
obliki. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Boštjan Fabjan, delegat iz občine 
Kočevje, ima besedo. 

Boštjan Fabjan: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije je na seji 
31. 10. 1980 razpravljala tudi o osnutku zakona o splošni ljudski obrambi in 
družbeni samozaščiti in pri razpravi upoštevala stališča posveta o osnutku 
tega zakona, ki so ga dne 24. 10. 1980 opravili na skupni seji Svet za ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito pri Skupščini občine Kočevje, Koordinacij- 
ski odbor za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito pri Občinski 
konferenci SZDL ter štab teritorialne obrambe in štab za civilno zaščito. 

Skupščina delegatov je zavzela naslednje stališče in pripombe: 
1. Skupina delegatov ugotavlja, da je besedilo predloženega osnutka za- 

kona dovolj široko in razumljivo in da jasneje opredeljuje pristojnosti in na- 
loge na področju ljudske obrambe in družbene samozaščite kot besedilo za 
teze osnutka tega zakona. 

K temeljnim načelom in splošnim določbam ni pripomb. 
V poglavju o pravicah in dolžnostih krajevnih skupnosti ni poudarjena 

odgovornost za organiziranje in usposabljanje prebivalstva. 
K 75. členu se predlaga dopolnitev. Član občinskega komiteja za splošno 

ljudsko obrambo in družbeno samozaščito je po položaju, poleg številnih funk- 
cionarjev, tudi poveljnik občinskega štaba za civilno zaščito. 

2. Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije se v celoti 
strinja s predloženim besedilom poglavja o teritorialni obrambi. 

3. V poglavju »Narodna zaščita« naj se v 184. členu črta varianta »načel- 
nik«, črta naj se tudi varianta 191. člena. Uskladiti je treba določila četrte ali- 
nee 46. člena s prvim odstavkom 184. člena. 

4. Sprejet je predlog, da se tretji odstavek 242. člena dopolni z določilom, 
po katerem se ustanovijo specializirane enote civilne zaščite tudi v temeljnih 
in drugih organizacijah združenega dela. 
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Ugotovljeno je, da 208. člen nima tretjega odstavka, na katerega se sklicuje 
217. člen osnutka. 

V 248. členu niso naštete naloge štaba temeljnih in drugih organizacij 
združenega dela. Zato naj se podobno kot za štabe krajevnih skupnosti in za 
občinski štab civilne zaščite te naloge opredelijo. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovarišica Jolanda Aleksič, de- 
legatka iz občine Ljubljana-Siška. Prosim! 

Jolanda Aleksič: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina delega- 
tov za Zbor občin v občini Ljubljana-Siška podpira pripombe in stališča iz 
javne razprave in s posveta o zakonu o splošni ljudski obrambi in družbeni 
samozaščiti Sveta za ljudsko obrambo, varnost in družbeno samozaščito. 

19. člen: V tretjem odstavku 19. člena naj se za besedama: »občinska 
skupščina« postavi pika. Ostalo besedilo naj se črta. 

38. člen: V 38. členu naj se doda nov odstavek, da strokovne zadeve v 
krajevni skupnosti s področja splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite opravlja pristojni upravni organ za ljudsko obrambo. 

Določilo 39. člena naj se ponovno prouči in konkretneje opredeli. 
V 40. členu je potrebno konkretneje opredeliti pravice in dolžnosti skup- 

ščine krajevne skupnosti. 
V 61. členu se za besedama: »splošni akti« doda besedilo: »v skladu z 

obrambnim in varnostnim načrtom občine«. 
V 62. členu je potrebno pri delovni skupnosti splošnih služb namesto od- 

borov za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito imenovati komiteje 
za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito. 

86. člen: Podpira se varianta. 
125. člen: 1. Ce se enote teritorialne obrambe krajevnih skupnosti in or- 

ganizacij združenega dela razformirajo, bi morale imeti krajevne skupnosti 
jedro starešinskega kadra, ki poveljuje enoti teritorialne obrambe, ki se formi- 
ra iz oboroženega dela pripadnikov narodne zaščite. 

2. Nekatere enote teritorialne obrambe krajevne skupnosti opravljajo 
specialne naloge, slehernemu pripadniku narodne zaščite pa ni mogoče dati 
take naloge iz varnostnih razlogov. 

Predlog: Enote teritorialne obrambe krajevnih skupnosti naj ostanejo. 
134. člen. Podpira se varianta: »načelnika narodne zaščite.« 
V 190. členu naj se upošteva varianta, da se ta člen črta. 
Ponovno naj se prouči določilo 220. člena. 
V 221. členu je potrebno konkretneje opredeliti odnos Rdečega križa do 

enot prve medicinske pomoči civilne zaščite. 
245. člen naj se dopolni z novim odstavkom, ki naj bi opredelil vlogo sek- 

torskih štabov civilne zaščite. Hvala! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Stanko Kolar iz ob- 
čine Sevnica ima besedo. 

Stanko Kolar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! V razpravi o osnutku zakona o ljudski obrambi in družbeni samozaščiti, 
v kateri so sodelovali vsi pristojni organi v občini, smo oblikovali naslednje 
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pripombe in stališča, ki naj bi jih predlagatelj zakona upošteval pri sestavi 
predloga zakona. 

74. člen, 11. točka: Soglasje za napotitev kandidatov v šole za rezervne 
oficirje in za sprejem na vojaške šole naj bi bilo v pristojnosti komiteja za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito, v povezavi s kadrovskimi 
komisijami in ne svetom za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito. 
Enako velja tudi za 12. točko. 

85. člen: V drugem stavku tretjega odstavka naj se besede: »s samouprav- 
nim sporazumom« nadomestijo z besedami: »z družbenim dogovorom«. 

86. člen: Četrti odstavek naj se črta. 
87. člen, v povezavi z 89. členom: Precizirajo naj se naloge in odgovornosti 

enega in drugega organa. 
90. člen: Sestav in naloge pokrajinskega komiteja in pokrajinskega odbora 

naj bodo analogni sestavu in nalogam republiškega komiteja. 
135. člen: Ustanavljanje enot v krajevnih skupnostih in tozdih mora biti 

pogojeno s soglasjem nekega višjega organa. To ne more biti v izključni pri- 
stojnosti krajevne skupnosti. S tem naj bi se zagotovila smotrnost ustanav- 
ljanja enot z vidika potreb družbenopolitične skupnosti. 

184. člen: V tem členu naj se upošteva varianta, to je »načelnik«. 
190. člen: Varianta odpade; člen naj ostane v predloženem besedilu. 
310. člen naj se dopolni z naslednjim odstavkom. »Če družbeni dogovor 

ni sklenjen, ali če k njemu ne pristopijo vsi zavezanci in zato ni možno ures- 
ničiti načela solidarnosti in vzajemnosti, sprejme Skupščina SR Slovenije za- 
kon o obveznem pristopu k družbenemu dogovoru.« 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovarišica Alenka Bonajo, 
delegatka iz občine Žalec, ima besedo. 

Alenka Bonajo: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Ne bom razpravljala, ker so naše pripombe k posameznim členom 
skladne z amandmaji. 

Predsednica Silva Jereb: Dobro! Tone Boje, delegat iz občine Rib- 
nica, ima besedo. Prosim! 

Tone Boje: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati. 
Skupina delegatov iz občine Ribnica za Zbor občin Skupščine. SR Slovenije je 
obravnavala gradivo za današnjo sejo in ima k osnutku zakona o splošni 
ljudski obrambi in družbeni samozaščiti naslednje pripombe: 

Prvič, v osnutku zakona bi bilo potrebno določiti organe, ki sprejemajo 
obrambne načrte. 

Drugič, osnutek zakona ne opredeljuje nalog predsednika občinskega ko- 
miteja za splošno ljudsko obrambo in družbeno zaščito v vojnih razmerah, kar 
bi bilo potrebno. 

Tretjič, v osnutku tudi niso opredeljene naloge občinskega komiteja za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito pri izvajanju mobilizacije. 

In četrtič, imamo enako pripombo kot jo je imela tovarišica iz Kranja. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Besedo ima tovarišica Jolanda Ve- 
reš, delegatka iz občine Gornja Radgona. Prosim! 
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Jolanda Vereš: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Delegaciji za Zbor občin in Zbor združenega dela Skupščine občine Gor- 
nja Radgona sta na svoji seji 3. 11. 1980 med drugim obravnavali tudi osnu- 
tek zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti in sprejeli na- 
slednje pripombe in dopolnitve k osnutku zakona. 

1. Teritorialna obramba: Prvi odstavek 135. člena bi bilo treba dopolniti 
tako, da se za besedami: »in organizacijo združenega dela« doda: »s soglasjem 
sveta občinske skupščine za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozašči- 
to«. Tako bi torej prvi odstavek omenjenega člena dobil naslednjo vsebino: 
»Enote in zavode teritorialne obrambe lahko ustanovijo tudi krajevne skup- 
nosti in organizacije združenega dela s soglasjem sveta občinske skupščine za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito, morajo pa jih ustanoviti, 
kadar je to določeno z obrambnim načrtom občine in širše družbene politične 
skupnosti«. 

Narodna zaščita: 1. K 182. členu bi bilo potrebno dodati odstavek naslednje 
vsebine: »Komiteji za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito v te- 
meljnih organizacijah združenega dela in v krajevnih skupnostih se glede na 
potrebe medsebojno dogovorijo, ali bodo določeni delavci opravljali dolžnosti 
narodne zaščite v svoji temeljni organizaciji združenega dela ali v krajevni 
skupnosti, kjer prebivajo«. Dosedanji 1. odstavek tega člena lahko ostane. 
Sprememba, ki jo predlagamo v tem členu, izhaja iz naših razmer in izkušenj 
na vaji »Mura 79« ter izkušenj prve polovice letošnjega leta. 

2. V zadnji alinei 186. člena bi bilo za besedama: »v varnostnem« potrebno 
dodati besedi: »in obrambnem«. Tako bi se ta alinea glasila: »izvajajo druge 
naloge, določene v varnostnem in obrambnem načrtu, ali po sklepu pristojne- 
ga komiteja za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito.« Dopolnitev 
predlagamo, ker sicer ne bi bila dovolj poudarjena pravica in dolžnost izvaja- 
nja nalog oboroženega boja. 

Civilna zaščita: Socialno zavarovanje obveznikov civilne zaščite naj se 
uredi podobno kot je to urejeno v 156. členu za pripadnike teritorialne zaščite. 
Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima Jože Pečarič, dele- 
gat iz občine Krško. 

Jože Pečarič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Ugotavljam, da se pripombe in stališča iz Krškega v bistvu nanašajo na pri- 
pombe, ki so jih dali delegati pred menoj. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Tovarišica Danica Potočnik, dele- 
gatka iz Slovenj Gradca, bo govorila v imenu občin Dravograd, Radlje in Rav- 
ne. Prosim! 

Danica Potočnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Skupina delegatov, ki delegira delegate v Zbor občin, je v celoti pod- 
prla pripombe medobčinskega sveta Socialistične zveze delovnega ljudstva 
za Koroško in Radlje ob Dravi. Dovolite, da jih posredujem. 

Osnutek zakona je dobro zasnovan dokument in solidna osnova za dolo- 
čitev predloga zakona. Pri tem pa so bile dane naslednje ugotovitve, pripombe 
in predlogi. 
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1. Med pristojnostmi sveta občinske skupščine za splošno ljudsko obram- 
bo in družbeno samozaščito (74. člen) in pristojnostmi oziroma nalogami občin- 
skega komiteja za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito (76. člen) 
bi kazalo ustvariti večjo komplementarnost. 

2. Predlagamo, da se 4. odstavek 86. člena osnutka zakona črta, kakor je v 
varianti že predvideno. 

3. Sestava komiteja za splošni ljudski odpor in družbeno samozaščito na 
ravni republike, pokrajine in občine je v osnutku zakona taksativno navede- 
na. Ugotavljam pa, da v 90. členu, ki obravnava sestavo pokrajinskega odbora, 
ni naveden predsednik medobčinskega odbora Zveze združenj borcev NOV, ki 
naj bi bil po našem mnenju član komiteja po položaju. Predlagamo, da se to 
ponovno prouči. 

4. V 116. členu je treba konkretneje opredeliti naloge in opravila, ki pred- 
stavljajo poseben delovni pogoj za povečanje osebnih dohodkov do 20 % ozi- 
roma določiti osnove za upravičence do povečanih osebnih dohodkov. Smat- 
ramo, da v primeru nepreciznih pooblastil obstaja bojazen, da se bo krog 
upravičencev razširil na vse delavce organizacij in organov za ljudsko ob- 
rambo. Predlagamo ureditev, ki velja v dosedanjem zakonu o notranjih za- 
devah za delavce teh organov. 

5. V 2. odstavku 179. člena bi kazalo vnesti tako dopolnitev, da bi se be- 
sedilo glasilo: »Delovni ljudje in občani organizirajo narodno zaščito za zava- 
rovanje pogojev dela, družbene in zasebne lastnine, objektov itd.« 

6. Predlagamo tudi dopolnitev 185. člena v tem smislu, da sodelujejo ob- 
čani v narodni zaščiti praviloma izven delovnega časa. 

7. Glede financiranja nalog splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite pa je potrebno zagotoviti na osnovi solidarnosti in vzajemnosti enako 
raven opremljenosti in potrebnih sredstev v vsej SR Sloveniji. 

Rešitve so v tem smislu sicer urejene v 309. in 310. členu osnutka zakona, 
vendar jih ponovno izpostavljamo zato, da ne bi bile prezrte. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima dr. Mitja Mrgole, delegat iz 
občine Ptuj. Prosim! 

dr. Mitja Mrgole: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov iz občine Ptuj je razpravljala o osnutku zakona in o 
predlogih Izvršnega sveta Skupščine občine Ptuj ter o predlogih štaba za civil- 
no zaščito ter sprejela naslednja stališča: 

K 14. in 75. členu zakona je stališče enako kot ga je predlagala skupina 
delegatov iz Kočevja, in sicer da naj se poveljniki štabov za civilno zaščito 
vključijo tudi v komiteje za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito. 

Pri 84. členu zakona predlagamo, da se uporablja naziv načelnik, ker 
je ta že bolj udomačen. 

Predlagamo tudi, da se dopolni 1. odstavek 246. člena, tako da se za bese- 
dami: »ter člane štaba« dodata besedi: »in namestnike«. Dosedanje izkušnje po- 
trjujejo upravičenost obstoja funkcije namestnikov, kar prihaja zlasti do iz- 
raza ob naravnih in drugih nesrečah. 

Nadalje predlagamo dopolnitev 250. člena ali pa novi člen, ki naj bi se gla- 
sil: »Na območju mesta z večjim številom krajevnih skupnosti se ustanovi 
koordinacijski štab za civilno zaščito krajevnih skupnosti mesta.« Koordinacij- 
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ski štab za civilno zaščito imenujemo sveti skupščin krajevnih skupnosti z 
območja mesta, ali pa varianta, koordinacijski štab za civilno zaščito za ob- 
močje mesta ustanovijo štabi za civilno zaščito krajevnih skupnosti z dogo- 
vorom. 

Koordinacijski štab opravlja zlaisti naslednje naloge: ocenjuje ogroženost 
območja mesta pred vojnimi akcijami, naravnimi in drugimi hudimi nesrečami 
ter spremlja, usklajuje in usmerja enotno izvajanje ukrepov ter nalog civilne 
zaščite, ki so skupnega pomena za območje mesta. Izdeluje načrt civilne zaščite 
in daje predloge štabom za civilno zaščito krajevnih skupnosti in občinskemu 
štabu za civilno zaščito za izvajanje ukrepov in nalog civilne zaščite na območ- 
ju mesta. Med krajevnimi skupnostmi usklajuje akcijo za zaščito in reševanje 
v vojnih akcijah ob naravnih in drugih hudih nesrečah ter v izrednih raz- 
merah po potrebi pa neposredno organizira in vodi akcije. 

Naš predlog izhaja iz naših izkušenj. Za ustavno preobrazbo krajevne 
skupnosti mesta Ptuj je bilo ustanovljenih na območju mesta 11 krajevnih 
skupnosti in 11 štabov za civilno zaščito. 

Glede poglavja o financiranju podpiramo predlog delegatov iz Kopra. Za- 
to tega ne bi ponavljal. 

Stanje obstoječega fonda zaklonišč in potrebe terjajo temeljit in dosleden 
pristop k načinu zagotavljanja finančnih sredstev v takšnem obsegu, da bo 
mogoče v predpisanem času zgraditi potrebna zaklonišča. 

Predlagamo določitev višine prispevkov na osnovi večletnega in letnega 
programa graditve zaklonišč, da bomo lažje in hitreje prišli do tega fonda. Me- 
nimo, da brez uskladitve zbiranja sredstev in gradbenih programov ne bo mo- 
goče zgraditi zaklonišč v roku, ki ga določajo predpisi. V osnutku predlagani 
prispevki, so določeni namensko za gradnjo zaklonišč, nikjer pa ni določen vir 
financiranja vzdrževanja zaklonišč, to je za redno in investicijsko vzdrževanje. 
Investitorji, ki so oproščeni gradnje zaklonišč, plačajo sicer prispevek za grad- 
njo enkratno, nov fond zaklonišč pa je potrebno vzdrževati tudi za te inve- 
stitorje, ki pa nimajo nadaljnjih finančnih obveznosti. To so naše pripombe. 
Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovarišica Liljana Kozinc, de- 
legatka iz občine Radovljica. 

Liljana Kozinc: Tovarišice in tovariši delegati! Delovni ljudje in 
občani občine Radovljica so se aktivno vključili v potek nastajanja obravna- 
vanega osnutka zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti. K 
predloženemu osnutku imamo naslednje konkretne predloge oziroma pobude. 

V poglavju o narodni zaščiti menimo, da bi obdržali naziv načelnik, ki 
se je že uveljavil, delovni ljudje in občani so se ga privadili in ne vidimo 
razloga, da bi ga nadomestili z nazivom poveljnik. 

Glede variante o črtanju 190. člena smo mnenja, da naj besedilo člena 
ostane, spremeni pa naj se trajanje omejitvenega roka desetih oziroma petih 
let tako, da bi omejitev trajala pet oziroma dve leti. Menimo, da je omejitev 
potrebna, vendar je umestnejša krajša omejitev. V petih oziroma dveh letih 
bodo organi, pristojni za narodno zaščito, lahko ocenili obnašanje obsojencev, 
ki so prestali kazen. 
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V poglavju o zaklanjanju prebivalstva in materialnih dobrin predlagamo 
nekatere dopolnitve. 

207. člen določa, da se zaklonišča gradijo v stanovanjskih in poslovnih 
stavbah v vseh mestnih, občinskih in industrijskih središčih, na območju po- 
membnejših prometnih vozlišč in na drugih območjih oziroma objektih, ki ute- 
gnejo biti vojni cilj sovražnih napadov. Menimo, da je pojem industrijsko sre- 
dišče premalo konkretno opredeljen, kar velja za pomembnejše prometno 
vozlišče. Tu lahko pride do raznolikosti ali celo do tega, da se zakonsko dolo- 
čilo obide ali z njim celo pretirava. Temu bi se izognili, če bi dodali besedilo: 
»pomembnejša industrijska središča in prometna vozlišča, v katerih se gra- 
dijo zaklonišča, določi republiški sekretar za ljudsko obrambo na podlagi re- 
publiške vojno-politične in varnostne ocene.-« 

Prav tako je neopredeljen pojem iz 208. člena, in sicer glede tega, kje se 
zbira večje število ljudi. Tam namreč občina gradi javna zaklonišča. Pred- 
lagamo konkretnejšo opredelitev omenjenega pojma na isti način, kot pojem 
o industrijskih središčih in pomembnejših prometnih vozliščih. Dodati bi mo- 
rali tudi besedilo: »stalno«, tako da bi se tekst prvega odstavka 208. člena gla- 
sil: »V mestih in drugih naseljih se na območjih, kjer se zbira stalno večjo 
število ljudi, gradijo javna zaklonišča«. 

Obenem imamo predlog o dopolnitvi določila o zaklonilnikih. Peti odstavek 
209. člena se glasi: »Zaklonilniki in drugi podobni objekti ter za zaklanjanje 
prilagojeni kletni in drugi prostori v obstoječih objektih, ki dajejo najnujnej- 
šo zaščito pred učinki vojnih sredstev in se gradijo praviloma ob neposredni 
vojni nevarnosti«. Predlagamo, da se ta odstavek nadaljuje: »Načrte za prila- 
goditev in ureditev kletnih in drugih prostorov ali rovov se izdela že v miru«, 
Rok, v katerem morajo biti načrti izdelani, določi občinska skupščina. Pri gra- 
ditvi novih stavb na območju, kjer graditev zaklonišč v miru ni obvezna, mora 
investitor izdelati načrt ureditve ali prilagoditve kletnih in drugih prostorov. 
Priprava načrtov za zaklonilnike v miru bi pripomogla k temu, da bi ob ne- 
posredni vojni nevarnosti lahko hitro zagotovili najnujnejše možnosti za za- 
klanjanje. Ce bi šele takrat pripravljali načrte, bi se urejanje zaklonilnikov 
precej zavleklo, brez načrtov pa bi tvegali slabo zaščitno varnost. 

Hkrati dajemo v razmislek pobudo, da bi z graditvijo zaklonilnika, ki bi 
ustrezal najnujnešim pogojem zaklanjanja in ki bi jih določil akt o tehničnih 
normativih v že zgrajenih stavbah na območjih, kjer je graditev zaklonišč pri 
novih stavbah obvezna, prenehala obveznost plačevanja prispevka za gradnjo 
zaklonišč. Morda bi to pomenilo spodbudo za urejanje oziroma gradnjo zaklo- 
nilnikov in bi hitreje prišli do najnujnejšega zakloniščnega prostora. 

Končno pričakujemo, da bo zakon o splošni ljudski obrambi in družbeni 
samozaščiti čim prej sprejet. Hvala! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Miloš Veršec, dele- 
gat iz občine Laško ima besedo. Prosim. 

Miloš Veršec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Menimo, da je osnutek zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni 
samozaščiti tako kot je pripravljen dober, predvsem pa dobro razumljiv, kar 
ni ravno odlika vseh naših zakonov. Imamo pa naslednje pripombe oziroma 
predloge za dopolnitev. 

28 
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10. člen: Menimo, da je v tem členu potrebno poudariti, da Zveza sindika- 
tov predvsem v političnem delu krepi razredno zavest delavcev. 

11. in 12. člen: Tudi v zakon bi bilo potrebno vnesti, da imata Zveza zdru- 
ženj borcev NOV in Zveza socialistične mladine kot zelo pomembno nalogo 
prenašanje tradicij NOB na mlado generacijo. 

184. člen: Menimo, da naj bi ostal naziv načelnik narodne zaščite in ne 
poveljnik. Naziv načelnik narodne zaščite je v veljavi tudi sedaj, tako da ne 
bi bilo potrebno spreminjati naziva za to funkcijo. 

190. člen: Mnenja smo, da naj bi člen, tako kot je sedaj zapisan v osnutku 
zakona, ostal, kajti če teg£ določila v zakonu ne bo, potem obstaja po našem 
mnenju nevarnost, da bodo ponekod v svojih aktih te omejitve postavili še bolj 
ostro, kar pa gotovo ne bi bilo prav. 

315. člen, točka 3. Gre za vprašanje nadomestila osebnega dohodka delavcev, 
če poteka vaja med delovnim časom. Ze v tezah za sestavo zakona pa tudi v 
osnutku zakona je zapisano, da nadomestilo osebnih dohodkov zagotavlja ozd 
oziroma delovna skupnost, kjer je delavec zaposlen. Glede tega smo dali pri- 
pombe že k tezam zakona in jih sedaj ponavljamo. Predlagamo, da tudi za na- 
domestilo osebnih dohodkov sredstva zagotavlja organizator obrambnega uspo- 
sabljanja. Na ta način bi tudi ta sredstva bila zajeta v celotnem zbiru sredstev, 
ki jih namenjamo za področje splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite. Sedaj namreč niso zajeta, poleg tega pa bi organizatorji obrambnega 
usposabljanja še bolj kot do sedaj razmišljah, kdaj je najbolj primeren čas za 
organiziranje določenih vaj, s tem pa bi tudi pripomogli, da bi bili izpadi pro- 
izvodnje čim manjši. 

Možnost, ki je dana v zadnjem odstavku tega člena, je zapisana tudi v 
sedaj veljavnem zakonu in smo jo tudi v naši občini uporabili. Pri tem pa na- 
stopi nov problem, ko ni mogoče planirati pravilne višine potrebnih sredstev, 
ker imajo do nadomestila osebnih dohodkov iz teh sredstev pravico vsi zapo- 
sleni v občini ne glede na to, ali je obveznik iz naše ah druge občine. Če bi 
bilo v zakonu to vprašanje rešeno tako kot predlagamo, potem bi to breme od- 
padlo. 

Predsednica Silva Jereb: Pismenih prijav za razpravo ni več. Zeli 
še kdo razpravljati? (Da.) Prosim, besedo ima tovariš Franc Godina, delegat 
iz občine Logatec. 

Franc Godina: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov za Zbor občin je obravnavala pripombe občinske kon- 
ference Socialistične zveze, ki je organizirala širšo razpravo o osnutku zakona 
in daje naslednje pripombe. 

1. Dana je podpora temu osnutku zakona, čeprav meni, da je zakon zelo 
širok in prepodroben. 

2. V členih, ki obravnavajo gradnjo zaklonišč, zlasti v 213. členu, bi bilo 
smiselno poleg sedaj določenega procenta prispevka od vrednosti gradnje do- 
ločiti tudi druge osnove, na primer vrednost zakloniščnega mesta in seveda 
tudi bolj natančno določiti vrednost za amortizacijo. 

K 283. členu. Pri kreiranju učnih načrtov in vzgojno-izobraževalnih pro- 
gramov za obrambo usposabljanje delovnih ljudi in občanov, obveznikov civil- 
ne zaščite in sistema obveščanja, sporočanja in alarmiranja ter enot za zveze 
je potrebno vključiti tudi občine kot družbenopolitične skupnosti. 



43. seja 435 

4. K 309. in 310. členu: V razpravi je bilo ugotovljeno, da je bila že sedaj 
v zakonu opredeljena in določena solidarnost, vendar pa menimo, da bi zakon 
moral zagotoviti uresničevanje načel solidarnosti tudi glede na večji obseg 
nalog, ki jih imajo posamezne občine in glede na svoj geostrateški položaj. 

5. Mnenja smo, da je dosedanja ureditev glede povečanja osebnih dohod- 
kov zaradi posebnih pogojev dela boljša od predloženih rešitev v 115. in 116. 
členu osnutka zakona. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Tovariš Peter Okrožnik, de- 
legat iz občine Celje, ima besedo. Prosim! 

Peter Okrožnik: Tovarišice in tovariši! O osnutku zakona smo or- 
ganizirali širšo razpravo in dajemo pet naslednjih pripomb: 

1. Predlagamo, da se 190. člen črta. 
2. Ponovno predlagamo, da se v tem zakonu opredeli poglavje o zakla- 

njanju tako kot za druge ukrepe civilne zaščite, da pa za podrobno razčišče- 
vanje in opredelitev izgradnje zaklonišč v SR Sloveniji sprejmemo poseben 
zakon. To področje je tako pomembno, zlasti še glede sprejetih stališč Pred- 
sedstva SR Slovenije v letu 1980, da zahteva dokaj konkretno opredelitev 
tudi glede odgovornosti vseh nosilcev družbenega planiranja pri planiranju in 
izgradnji. 

Posebej bi radi opozorili, da 208. člen, ki govori o gradnji zaklonišč zaseb- 
nih lastnikov, ni v praksi izvedljiv oziroma, da ne bomo dosegli željenih re- 
zultatov, saj se že sedaj skupine občanov ne morejo dogovoriti glede reševa- 
nja nekaterih skupnih komunalnih zadev, kaj šele glede zaklonišč, ki so velika 
investicija. 

Problem je tudi pri 213. členu, ki določa minimalne in maksimalne stopnje 
prispevka za zaklonišča. Potrebno ga je ponovno proučiti glede na dejanske 
potrebe. Člena, ki določa 10. letni rok izgradnje zaklonišč, ni mogoče realizirati. 
2e sedaj se vse leto zbirajo sredstva za izgradnjo enega javnega zaklonišča, 
čeprav so potrebe po izgradnji ali sofinanciranju mnogo večje. Predlagamo 
tudi, da se 5. odstavek tega člena črta, da bi prispevek 0,06!% solidarnostno 
plačevali vsi lastniki stanovanjskih in drugih objektov, ne glede na območje 
oziroma cono ogroženosti. 

3. V poglavju o narodni zaščiti predlagamo, da se zaradi nejasnosti v prak- 
si določi organ, ki bo tako kot je to v 80. členu za področje ljudske obrambe 
opravljal strokovna opravila in nadzor nad izvajanjem predpisov s področja 
družbene samozaščite in varnosti. Predlagamo, da to v imenu Izvršnega sveta 
opravlja upravni organ za notranje zadeve. 

4. 265. člen naj se dopolni tako, da poleg republiškega centra za obveščanje 
in alarmiranje v miru delujejo tudi pokrajinski centri. To utemeljujemo s 
potrebo, potrjeno že v praksi, po hitrem in učinkovitem obveščanju v raznih 
izrednih razmerah naravnih in drugih nesrečah ter stalnem spremljanju do- 
godkov in pretokov informacij na področju SLO in družbene samozaščite. 

5. Predlagamo, da se vprašanje financiranja krajevnih skupnosti bolj 
konkretno opredeli v 311. členu in da se opredelijo trije viri financiranja, 
in sicer iz proračuna za splošno porabo, iz družbenih sredstev za skupne nalo- 
ge in na podlagi sprejetih samoupravnih sporazumov med krajevnimi skup- 
nostmi in tozdi. Hvala. 

28« 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Peter Hedžet, delegat 
iz občine Maribor, ima besedo! 

Peter Hedžet: Tovarišice in tovariši delegati! V Mariboru smo raz- 
pravljali o osnutku zakona v okviru širšega posvetovanja, posebej pa seveda 
tudi znotraj nekaterih organizacij in organov, zlasti v oddelku za ljudsko ob- 
rambo in družbeno samozaščito, v občinskem štabu teritorialne obrambe in v 
pokrajinskem štabu teritorialne obrambe. 

O vseh pripombah in razmišljanjih smo seveda tudi posebej razpravljali 
ob osnutku zakona v skupini delegatov za Zbor občin in izoblikovali načelne 
in konkretne pripombe. O konkretnih ne bi želel širše govoriti, ker jih je več 
in jih bom oddal pismeno, glede načelnih pa samo naslednje. 

Mnenja smo, da je v nadaljnjem delu treba storiti vse, da bo zakon o 
ljudski obrambi in družbeni samozaščiti skozi vsa svoja določila izražal pred- 
vsem naslednje: prvič, da so delovni ljudje in občani kot posamezniki in sa- 
moupravno organizirani v svojih temeljnih in drugih samoupravnih organiza- 
cijah in skupnostih, družbenopolitičnih organizacijah in družbenih organiza- 
cijah, nosilci splošnega ljudskega odpora in družbene samozaščite, in drugič, 
da je izvrševanje nalog na tem področju izredno odgovorna pravica in dolž- 
nost, ki terja od vseh dosledno izvrševanje teh nalog in opravil, ki zadevajo 
splošni ljudski odpor in družbeno samozaščito. Zato menimo, da je treba v 
vseh določilih slediti temu, da se ustrezno opredeli, da o vseh bistvenih vpra- 
šanjih poteka odločanje v ustreznih najvišjih organih samoupravljanja v sa- 
moupravnih organizacijah in skupnostih od temeljnih samoupravnih organiza- 
cijah in skupnosti ter od občin dalje, vključujoč pri tem najvišje organe druž- 
benopolitičnih organizacij in družbenih organizacij — gre predvsem za po- 
udarek na kolektivnem odločanju. 

Nadalje, tudi vsa terminologija zakona bi morala kar najdosledneje izra- 
žati samoupravni značaj na tem področju ob celoviti odgovornosti vseh za ure- 
sničevanje nalog organov samoupravljanja, ki jim ti organi poverjajo izvrše- 
vanje nalog. 

Tudi položaj delavcev v teritorialni obrambi in družbeni samozaščiti bi 
morali ob vseh posebnostih odnosov v teritorialni obrambi vse bolj izenačevati 
s položajem delavcev v združenem delu, ob upoštevanju položaja delavcev 
v Jugoslovanski ljudski armadi. 

Zato bi kazalo proučiti vse določbe, ki zadevajo njihov položaj, tako da bi 
bilo kar najmanj izjemnosti glede na položaj delovnih ljudi v združenem delu 
in občanov. 

In končno, v vseh določbah zakona glede pojmovanja splošnega ljudskega 
odpora in družbene samozaščite bi kazalo za tozde uporabiti opredelitve, ki so 
že v ustavi in drugih družbenih dokumentih, zato bi se izognili nejasnostim. 

Prav tako menimo, da bi bilo treba nekaj več poudarka dati kadrovski po- 
litiki na tem področju, predvsem v načelnih izhodiščih, ker je od kadrovske 
politike v veliki meri odvisno izvrševanje nalog. 

Glede izobraževanja kadrov za potrebe ljudske obrambe in družbene sa- 
mozaščite mislimo, da bi bilo treba razširiti opredelitev 282. člena, in sicer 
tako, da se to izobraževanje lahko vrši ne samo prek Fakultete za sociologijo 
in politične vede, ampak tudi prek drugih ustreznih izobraževalnih organizacij. 

Toliko k temu delu, ostale pripombe pa bi oddal kot pismeni prispevek. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? (Da.) 
Besedo ima tovariš Davorin Škarabot, delegat iz občine Nova Gorica. Prosim. 

Davorin Škarabot: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati. V občini Nova Gorica je o osnutku zakona potekala dokaj široka raz- 
prava. Rezultat te razprave je načelna podpora zakonu kot tudi precej pri- 
pomb, stališč in mnenj, ki jih bom dal v pismeni obliki. Prebral bi le tiste pri- 
pombe in stališča, ki se nanašajo na poglavje o zaklanjanju, ker mislim, da ,je 
to vprašanje tako pomembno, da je prav, da jih posredujem tudi ostalim de- 
legatom. 

V občini Nova Gorica smo v preteklem petletnem obdobju na področju 
graditve zaklonišč dosegli dokaj zadovoljive rezultate. Zgradili smo prek 5000 
zakloniščnih mest in s tem zagotavljamo zakloniščni prostor za 18 % prebival- 
cev širšega mestnega območja Nove Gorice, kar je v skladu s cilji, določenimi 
s planom. Pri tem smo si pridobili nekatere izkušnje, ki nam bodo koristile 
v prihodnjem srednjeročnem obdobju. Zato podpiramo vsebinsko usmeritev 
poglavja o zaklanjanju, ki bo gotovo pomenila osnovo za še uspešnejše in ra- 
cionalnejše delo na tem področju. Posebej podpiramo 208. člen oziroma 
določilo, da naj se praviloma gradijo le javna ali skupinska zaklonišča, in- 
dividualna pa le izjemoma. Pri -tem delegati predlagamo, da se dana zas- 
nova izgradnje skupinskih zaklonišč izpelje do konca, in sicer z novim do- 
ločilom, v katerem naj bo izražena zahteva po izračunu kapacitete zaklonišč za 
določena območja skupaj, ne pa za vsak objekt posebej. Na primer, če je v 
radiusu 150 metrov stanovanjski objekt, vrtec ali trgovina, naj se za to sku- 
pino objektov izračuna maksimalna skupna dnevna obremenitev s stanovalci, 
obiskovalci in delavci in naj se na podlagi tega števila izračuna potrebno šte- 
vilo zakloniščnih mest v skupnih zakloniščih. Na ta način bi se lahko izognili 
situaciji, da za istega človeka gradimo skoraj na istem mestu dve ali tri za- 
kloniščna mesta, prihranek sredstev pa bi lahko usmerili na tista območja, kjer 
še nimamo zgrajenih zaklonišč. Konkretno predlagamo, da se 2. odstavek 208. 
člena nekoliko spremeni in dopolni z naslednjim besedilom: »Za graditev 
skupnih zaklonišč se morajo sporazumeti oziroma v ta namen združiti sred- 
stva tudi družbeni investitorji, kjer je to možno glede na tehnične normative 
za graditev zaklonišč. Pri dimenzioniranju kapacitet skupinskih zaklonišč je 
treba upoštevati maksimalno število ljudi, ki se lahko nahajajo na območju 
zaklonišča«. 

Izhodišče, da je za gradnjo zaklonišč osnova območje in ne posamezni ob- 
jekt, bi morali upoštevati kasneje tudi pri 209. členu, v 2. odstavku, kjer naj 
bi opredelili, da se zaklonišča osnovne zaščite gradijo tudi izven novih ali 
adaptiranih stavb, skladno s programom gradnje in lokacije zaklonišč, ki ga 
sprejme svet za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito v občini. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Škarabot. Zeli še kdo 
besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Franc Svetelj, delegat iz občine Kamnik. 

Franc Svetelj: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Ne bom govoril o konkretnih pripombah k posameznim členom, poudaril 
bi samo eno področje, glede katerega mislim, da bi mu kazalo v nadaljnji raz- 
pravi o oblikovanju predloga zakona in tudi pri ostalih aktih, ki bodo iz tega 
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izhajali, nameniti posebno pozornost. To je pomembno področje financiranja 
ljudske obrambe in družbene samozaščite. 

V dosedanjih razpravah je bilo poudarjeno, da se moramo v okviru po- 
sameznih pokrajin kot tudi v okviru SR Slovenije dogovoriti glede programov 
skupnih nalog, ki jih bo treba na področju ljudske obrambe skupaj uresničiti. 
Ko govorimo o solidarnosti in vzajemnosti med občinami, se ne bi smeli dogo- 
varjati v smislu nekega novega davka, ki naj obremenjuje posamezne občine, 
pač pa se moramo najprej dogovoriti glede programa in nalog, ki jih je treba 
izpeljati na celotnem območju republike Slovenije, hkrati pa moramo upošte- 
vati obremenitve posamezne občine in se glede na narodni dohodek dogovoriti o 
prispevku sofinanciranja. 

V Ljubljanski pokrajini smo se že začeli dogovarjati z mestom Ljubljana 
glede prelivanja dela dohodka, ki ga delavci ustvarjajo v mestu Ljubljani, ker 
vemo, da gre tu za veliko dnevno migracijo delavcev, in sicer za prek 18 tisoč 
delavcev. Torej ne gre za solidarnost, ampak za prerazdelitev ustvarjenih sred- 
stev delavcev, ki živijo v občinah izven Ljubljane in morajo del tega dohodka, 
ki ga ustvarijo, prispevati tudi za financiranje nalog ljudske obrambe tistim 
občinam in krajevnim skupnostim, na območju katere živijo. V tem smislu 
bi bilo treba tudi v okviru SR Slovenije proučiti nadaljnje razreševanje tega 
problema, da se ne bi ponovno oblikovali neki fondi, ki bi se delili v okviru 
republike, kar se je v preteklosti že dogajalo. 

Glede komitejev za ljudsko obrambo bi rekel še to, da se strinjamo s tem, 
da ne bi smeli v zakonu preveč omejevati njihove funkcije, opredeljene s 
smernicami Centralnega komiteja ZK Slovenije in Predsedstva SR Slovenije. 
Vendar pa bi kazalo nekatere naloge jasneje opredeliti in določiti, kdo naj jih 
izvaja in kdo naj sprejema programe načrtov zaradi tega, ker imamo številne 
organe, na primer svete za ljudsko obrambo, po novem komiteje, tako da se 
včasih postavlja vprašanje, kdo naj kaj sprejema. Prav tako kar se tiče te- 
meljnih aktov v občini, v osnutku ni jasno opredeljeno, kdo sprejema ob- 
rambni in varnostni načrt občine. To bi bilo potrebno določiti, da ne bi pri- 
hajalo do nejasnosti. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Želi še kdo besedo? (Ne.) 
Povedati vam moram, da smo dobili k tej točki dnevnega reda pismene 

prispevke še iz Murske Sobote, iz Raven na Koroškem, iz Laškega, čeprav smo 
poslušali tudi razpravo, prav tako iz Kamnika, Ljubljane-Center, Ljubljane- 
Siška, in Ljubljane-mesta, iz Dravograda, Vrhnike, Črnomlja, Kopra, Ptuja, 
Tržiča, Zagorja in Lendave. Nekatere skupine delegatov so se v svojih zapis- 
nikih tudi opredeljevale do tega osnutka zakona, kar pomeni, da se je več kot 
polovica slovenskih občin, kljub organizirani in široki javni razpravi, nepo- 
sredno pismeno ali na seji zbora opredelila do tega osnutka zakona. Predlaga- 
telj bo vse te pripombe iz današnje razprave in tiste, ki so bile dane v pismeni 
obliki, proučil in jih upošteval, seveda, če so v skladu z osnovno usmeritvijo 
in s temeljno zasnovo zakona in v skladu z našo politiko in resolucijo, dolo- 
čeno v zakonodajni politiki republike. Kolikor pa vseh ne bo upošteval, pa bo 

^obrazložil, zakaj posameznih pripomb ni mogel upoštevati. 
Besedo ima tovariš Stane Kotnik, namestnik republiškega sekretarja za 

ljudsko obrambo. 
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Stane Kotnik: Obrazložil bom nekatere stvari glede na to, da bo do 
predloga zakona preteklo še precej časa in da bi bili seznanjeni s stališči, ki jih 
bo predlagatelj zavzel do posameznih vprašanj, za katera menimo, da so tako 
pomembna, da se moramo tudi mi glede teh opredeliti. 

Vsa vprašanja oziroma pripombe, ki smo jih tukaj poslušali, so bile v 
glavnem prisotne že v razpravi v skupščinskih odborih, komisijah in tudi na 
terenu, kjer je razpravo organizirala Socialistična zveza. Na vse te pripombe 
ne bi odgovarjal, predlagatelj pa bo delal tako, kakor je tovarišica predsed- 
nica že povedala. 

Opozoril pa bi le na nekaj vprašanj. 
1. Glede delegatov, ki so poudarjali, da moramo v zakonu najti rešitve 

glede financiranja skupnih programov. Resnično imajo po mojem mnenju prav 
tisti delegati, ki opozarjajo na to, da so to skupne naloge, da ne gre za solidar- 
nost in solidarnostno pokrivanje, ker to rešujemo na druge načine. Gre za 
skupne naloge, ki jih posamezne občine na svojem območju ne morejo opraviti, 
morajo pa se opraviti ravno na tem območju; to so obmejne občine, to so ne- 
katera strateška območja, to je recimo območje Jedrske elektrarne Krško in 
tako dalje. Moramo pa se pri tem seveda držati okvira obstoječe kvote, pri 
čemer Izvršni svet predlaga, da naj bi tudi v naslednjem srednjeročnem ob- 
dobju bilo to do 0,5 narodnega dohodka. V tem okviru je treba ta sredstva pre- 
razporediti z dogovarjanjem, sporazumevanjem, združevanjem itd., da bi se vse 
te zadeve finančno pokrile in se usklajeno razvijale. Določenim nalogam je po- 
trebno dati prioriteto, druge komponente pa usklajeno razvijati, ker bo le na 
ta način zagotovljena učinkovitost delovanja sistema. 

2. Preorganiziranost. Nenehno smo sledili in sledimo temu, da se ne bi 
preorganizirali. Zaradi tega smo v krajevni skupnosti in organizacijah združe- 
nega dela zavzeli stališče, naj bi prenehali delovati dosedanji odbori za ljud- 
sko obrambo in družbeno samozaščito. Tisti člani, ki so v teh odborih dobro 
delali, naj se vključijo v komiteje četudi naknadno. Naloga vseh organov je, 
kot sem že poudaril v uvodni besedi, da na tem področju delajo z vidika 
ljudske obrambe. Vsak organ, ki načrtuje katerokoli dejavnost ali razvoj, mo- 
ra misliti tudi na vidik obrambe, s tem pa bo krepil tudi splošno ljudsko ob- 
rambo. In šele ko bomo vse to uresničili in dosegli, da bo vsak opravljal svoje 
delo, potem se bomo šele. lahko pogovarjali naprej, kaj bi še dodatno pri ne- 
kem organu organizirali, ne pa, da že vnaprej določamo sistem organiziranja. 

Glede občine pa smo vezani na ustavo. Ustava pravi, da ima občina svet za 
ljudsko obrambo, katerega sestavo in pristojnosti določa zakon. Spremeniti bi 
torej morali ustavo. Ker pa imamo na podlagi politične usmeritve tudi komi- 
teje, moramo seveda opredeliti naloge in pristojnosti komitejev in svetov ,za 
ljudsko obrambo. Naj pri tem poudarim, da osnutek zakona mogoče daje videz, 
kot da sveti za ljudsko obrambo nimajo več tiste pomembne vloge, kot so jo 
imeli. Oni nimajo več te vloge v celoti, ker je en del prevzel komite, vendar pa 
bo imel še vedno mnogo bolj pomembno vlogo, kot pa mogoče sledi iz osnutka 
zakona. Nekatere stvari bo treba popraviti, opozarjam pa na to, da naj v 
praksi komiteji še naprej delujejo. Če pa ne najdejo med seboj in komitejem 
pravilne razmejitve na podlagi samega osnutka, potem naj organizirajo skupne 
seje, kjer se bodo stvari reševale. 

Glede narodne zaščite in teritorialne obrambe so bili dani predlogi, kako 
naj se te stvari uredijo. O tem so govorili delegati iz Gornje Radgone in so 
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dali tudi konkreten predlog, ki je precej blizu rešitvi, navedeni v tem pred- 
logu. Načelno naj bi v krajevnih skupnostih in v organizacijah združenega 
dela delovala narodna zaščita, in sicer najširše organizirana in razporejena v 
načrtih tudi za delovanje za posamezne objekte, za posamezne okoliše in tako 
dalje. Poleg narodne zaščite naj se torej ne bi formirale še enote teritorialne 
obrambe, razen tam, kjer bi bilo to po oceni občinskega komiteja ali višjega 
komiteja nujno potrebno glede izvrševanja takšnih nalog, 'ki sodijo direktno 
med naloge teritorialne obrambe. 

Opravičujem se, ker to v uvodni besedi nisem posebej poudaril. Bila je 
tudi pripomba h kazenskim določbam, to smo sicer v obrazložitvi zakona pove- 
dali, vedar smo glede tega vezani na zvezni zakon in zaradi tega predloga za 
kazenske določbe ni bilo, vsekakor pa bo treba te stvari uskladiti. To, kar je 
v zveznem zakonu določeno, prav gotovo ne moremo ponavljati v republiškem 
zakonu, kar velja tudi za vse druge zadeve. Zaradi tega moramo tudi s pred- 
logom zakona počakati, da bodo v Zveznem zakonu sprejete rešitve in bi potem 
uskladili tudi ta naša stališča. 

Moram pa reči, da glede tistih vprašanj, pri katerih se naša stališča neko- 
liko razlikujejo od zveznih, delamo na tem, da naši delegati zastopajo naša 
stališča v zvezi, tako da bi tudi zvezni zakon sprejel rešitve, ki so ustrezne 
tudi za našo republiko. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Moram povedati, da smo dobili še pismen 
prispevek iz Domžal in Smarij pri Jelšah in da je napovedala pismen prispe- 
vek tudi Idrija. Tako bi, če ne želi nihče več razpravljati, zaključili razpravo 
in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti se 
sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet prouči in ustrezno upo- 

števa pripombe, predloge in stališča delovnih teles Skupščine in zborov, sta- 
lišča in predloge delegatov iz razprav na seji zbora in skupin delegatov, pred- 
loge mnenja in stališča družbenopolitičnih organizacij in drugih organov v 
občini in republiki. Prav tako naj Izvršni svet zagotovi, da bo predlog zakona 
pripravljen v skladu z rešitvami zveznega zakona o splošni ljudski obrambi. 

Zeli o takem sklepu kdo razpravljati? (Nihče.) Ce ne, potem prosim, da 
glasujete. Kdor je za, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
notranjih zadevah. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil tovariša Doreta Dovečarja, namestnika republiškega 
sekretarja za notranje zadeve, ki ga prosim, da povzame besedo. 

D ore Dovečar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Ko smo v decembru preteklega leta obravnavali predlog za izdajo zakona 
in julija letos osnutek zakona o notranjih zadevah, smo obširno govorili o 
varnostnih razmerah v SR Sloveniji in SFR Jugoslaviji. Tedaj podane ugoto- 
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vitve in ocene, se v tem obdobju niso spremenile. Tudi danes lahko govorimo 
o dobrih in stabilnih varnostnih razmerah, čeprav se mednarodni odnosi ne- 
nehno zaostrujejo z nastajanjem novih kriznih žarišč in vojnih spopadov, ki 
ogrožajo mir v svetu in nas spremljajo nekatere notranje težave. Ob tem bo 
podano obširnejše poročilo ob obravnavi letnega poročila Republiškega sekre- 
tariata za notranje zadeve v februarju prihodnjega leta, zato bi danes opozo- 
ril le na nekatere značilnosti in novosti predloženega zakona in na razloge, za- 
radi katerih smo se odločili predlagati rešitve, ki jih vsebuje predlagani zakon. 

Vse obdobje po vojni smo razvoju varnostnega sistema posvečali posebno 
pozornost. V vseh pomembnejših dokumentih, ki so prispevali k uveljavljanju 
socialističnih samoupravnih odnosov in k razvoju družbenopolitičnega sistema, 
je bila opredeljena tudi vloga in mesto varnostnega sistema, da bi zagotovili 
učinkovito preprečevanje vsakršnega ogrožanja delovnih ljudi in občanov pred 
sovražnimi nakanami od zunaj in razraščanjem nasilja in drugih oblik druž- 
beno škodljivih pojavov, pogojev za delo, osebne svobode in varnosti. 

V okviru prizadevanj, da na osnovi samoupravnih odnosov, pravic in dol- 
žnosti vseh občanov dopolnjujemo varnostni sistem, smo večkrat spreminjali 
tudi posebni zakon, ki opredeljuje delovno področje in organizacijo strokov- 
nih služb varnostnega sistema. S tem je bilo zagotovljeno, da se je to področje 
sproti razvijalo in ohranilo svojo revolucionarno in razredno usmerjenost. Re- 
volucionarno in razredno usmerjeni delavci organov za notranje zadeve so dali 
pomemben prispevek, da je mogla naša družba pod vodstvom organiziranih 
socialističnih sil z Zvezo komunistov na čelu nemoteno razvijati sistem socia- 
lističnega samoupravljanja, v katerem delovni človek enakopravno z drugimi 
delovnimi ljudmi odloča o pogojih za delo, rezultatih dela, o svojih in skupnih 
interesih ter nadaljnjem družbenem razvoju. 

Vzporedno z vsemi spremembami na področju družbenoekonomskih in 
družbenopolitičnih odnosov je potekal proces prenašanja odgovornosti od zve- 
ze na republiko, tako da so bile že z zakonom iz leta 1972 vse notranje zadeve, 
vključno z zadevami državne varnosti, opredeljene kot zadeve republike. 

Hkrati z uveljavljanjem socialističnih samoupravnih odnosov se je razvi- 
jal in uveljavljal proces podružbljanja odgovornosti za stanje na tem pod- 
ročju varnosti. Razvijati se je začela družbena samozaščita, katere bistvo je 
v tem, da problemi varnosti kot so varstvo neodvisnosti in nedotakljivosti dr- 
žave, ustavne ureditve, bratstva in enotnosti ter enakopravnosti jugoslovanskih 
narodov in narodnosti, samoupravnih pravic občanov v združenem delu in na 
drugih področjih, varovanje družbene lastnine in premoženja ter zagotavlja- 
nja osebne in premoženjske varnosti občanov, postajajo del pravic in odgovor- 
nost delovnih ljudi in občanov v vseh oblikah njihovega povezovanja in zdru- 
ževanja. 

Družbena samozaščita je bila na podlagi ustave prvič konkretizirana z za- 
konom o spremembah in dopolnitvah zakona o notranjih zadevah iz leta 1976, 
ki je bil ob tem preimenovan v zakon o družbeni samozaščiti, varnosti in no- 
tranjih zadevah. V tem zakonu so podrobneje opredeljene organiziranost ter 
pravice in dolžnosti delovnih ljudi in občanov na tem področju. Družbena 
samozaščita, ki se je začela razvijati že pred sprejetjem tega zakona, pa se je 
po sprejetju na njegovi podlagi in ob široki politični akciji vseh družbenih 
dejavnikov, še zlasti Zveze komunistov in Socialistične zveze delovnega ljud- 
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stva, uveljavila kot množično gibanje ter postala trajen interes vseh delovnih 
ljudi in občanov. 

Prek odborov za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito, ki so 
bili ustanovljeni v vseh temeljnih organizacijah združenega dela in krajevnih 
skupnostih ter svetov za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito, 
ustanovljenih v občinah, ki so v polni meri zaživeli, je bila zagotovljena mož- 
nost, da se delovni ljudje in občani množično in stalno vključujejo v odlo- 
čanje in da aktivno sodelujejo pri organiziranju, krepitvi in razvoju obrambnih 
priprav in družbene samozaščite. S temi skupnimi odbori in sveti za splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito se je povečala medsebojna usklaje- 
nost obrambnih priprav in zaščite naše samoupravne socialistične neodvisne in 
neuvrščene družbene skupnosti, tako da danes lahko govorimo, da aktivnost 
na obeh področjih, to je ljudske obrambe in družbene samozaščite, predstavlja 
enotno obrambno in samozaščitno gibanje. 

Kot konkretna oblika družbene samozaščite se je razvila tudi narodna 
zaščita, kot najširša oblika organiziranega uresničevanja pravic in dolžnosti de- 
lovnih ljudi in občanov na področju družbene samozaščite. Z njo je dobil 
naš celotni varnostni pa tudi obrambni sistem najširšo množično osnovo. Kjer- 
koli je bila narodna zaščita aktivirana, so delovni ljudje in občani pokazali 
veliko pripravljenost in odgovornost pri izvajanju nalog v funkciji narodne 
zaščite. V aktivnosti za uresničevanje varnosti in zaščite ustavne ureditve sa- 
moupravnih pravic, svoboščin in družbenega premoženja, osebne in material- 
ne varnosti ljudi, se vse bolj uveljavljajo tudi zbori občanov, zbori delavcev, 
njihove delegacije, samoupravni organi temeljnih organizacij združenega dela 
in krajevnih skupnosti ter delegatske skupščine. Problemi varnosti se vse 
bolj obravnavajo kot vprašanja, za katera so odgovorni vsi delovni ljudje. 

Naš varnostni sistem uresničujejo delovni ljudje in občani v sistemu druž- 
bene samozaščite ter državni organi, ki jih za opravljanje specializiranih na- 
log varnosti in zaščite ustanavljajo družbenopolitične skupnosti. Razvoj sistema 
družbene samozaščite, kot oblike podružbljanja področja varnosti, je vplival 
tudi na tisti del področja varnosti, ki ga obravnavamo pod pojmom državna 
uprava oziroma notranje zadeve. Organi za notranje zadeve se pri uresničeva- 
nju takega varnostnega sistema vse bolj opirajo na delovne ljudi in občane 
in povezujejo ter sodelujejo z organizacijami združenega dela, družbenopolitič- 
nimi organizacijami, krajevnimi skupnostmi in drugimi samoupravnimi orga- 
nizacijami in skupnostmi. Taka orientacija organov za notranje zadeve je 
vplivala tudi na način njihovega dela. Delavci organov za notranje zadeve so 
pri svojem delu postali mnogo bolj odgovorni za stanje na svojem delovnem 
področju. Po drugi strani pa se je s tem odpiranjem navzven povečal tudi šir- 
ši družbeni vpliv na delo teh organov in njihovih delavcev. 

Preobrazba državne uprave, ki je bila uzakonjena s sprejetjem novega 
zveznega zakona o državni upravi v letu 1978 in z republiškim zakonom iz 
leta 1979, je sprožila nov pomemben korak pri podružbljanju državne uprave 
v celoti in s tem tudi področja varnosti. 

Zaradi nvedenih dejstev, smo pričeli s pripravami novega zakona o no- 
tranjih zadevah, s katerim bi uskladili delovno področje in organizacijo orga- 
nov za notranje zadeve, z zakonom o državni upravi ter uzakonili nove oblike 
dela teh organov, ki so v praksi že potrjene. 
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Razvoj, ki smo ga dosegli na področju podružbljanja varnosti in splošne- 
ga ljudskega odpora ter povezovanje obeh sistemov, je dobil svojo potrditev 
tudi na VII. Kongresu Zveze komunistov Slovenije in XI. Kongresu Zveze ko- 
munistov Jugoslavije, ki sta v resolucijah začrtala smeri nadaljnjega razvoja 
družbene samozaščite in splošnega ljudskega odpora ter njunega povezovanja v 
enotno obrambno samozaščitno aktivnost. Zato smo ob prvih razmišljanjih o 
tem, kaj vse in kako bi urejal novi zakon, podprli opredelitev, da je potrebno 
področje družbene samozaščite in splošnega ljudskega odpora urediti v enot- 
nem zakonu, to je v zakonu o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti. 

Doseženi razvoj družbene samozaščite je namreč že presegel dosedanjo za- 
konsko ureditev, ki družbeno samozaščito opredeljuje kot aktivnost vseh de- 
lovnih ljudi in občanov na področju preprečevanja in odpravljanja vseh druž- 
benoškodljivih pojavov. Široka aktivnost odborov in svetov za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito, še posebej pa komitejev za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito, je prispevala k temu, da se je družbena 
samozaščita skupaj s pripravami za splošni ljudski odpor pričela razvijati tudi 
kot pomemben del usposabljanja delovnih ljudi za ukrepanje tudi v primeru 
neposredne vojne nevarnosti in vojne. S tem je družbena samozaščita postala 
osnova za učinkovito varovanje temeljnih vrednot naše socialistične samo- 
upravne družbe in uspešno vodenje vseh aktivnosti na področju splošnega 
ljudskega odpora. 

Zaradi omenjenega in glede na usmeritve, ki je bila podana v razpravah 
ob predlogu za izdajo zakona in osnutka zakona, naj bi novi zakon o notranjih 
zadevah urejal le tiste zadeve, ki v procesu podružbljanja odgovornosti za 
varnost in zaščito socialistične samoupravne družbe še naprej ostajajo v pri- 
stojnosti organov za notranje zadeve kot strokovnih organov enotnega varnost- 
nega sistema. Prav tako naj bi tudi vnaprej obdržali sedaj uveljavljeno organi- 
zacijsko in funkcionalno enotnost organov za notranje zadeve, ki je podlaga 
za učinkovito in racionalno ter sodobnim pogojem in razmeram prilagojeno 
delovanje teh organov in njihovih specializiranih služb. 

Pri pripravi predloga zakona smo upoštevali večino vsebinskih predlogov, 
pripomb in mnenj delovnih teles Skupščine, skupin delegatov ter predlogov 
in mnenj iz javne razprave in obravnave na sejah zborov. Upoštevali smo 
tudi vse pripombe redakcijskega značaja, kot tudi pripombe, ki se nanašajo na 
uskladitev določb tega zakona z določbami drugih predpisov. 

V obrazložitvi zakona so navedene vse spremembe, ki so bile oblikovane 
na podlagi pripomb. Prav tako so v obrazložitvi navedene tudi vse pripombe, 
za katere menimo, da jih ni mogoče upoštevati in razlogi zato. Nekaterih 
pripomb ni bilo mogoče upoštevati, ker bi z njihovim sprejetjem, po našem 
trdnem prepričanju, v tem času zmanjšali učinkovitost dela organov za notra- 
nje zadeve. Nekaterih pripomb pa nismo mogli upoševati, ker so ta vprašanja 
že urejena v drugih predpisih oziroma bodo urejena in bi prišlo do nepotreb- 
nega ponavljanja določb, ali pa bi z njimi posegli v pristojnost občin. 

Tako na primer nismo mogli upoštevati pripombe, da naj bi se v občini 
ustanovil enoten organ za notranje zadeve, saj menimo, da je le organiziranost 
organov za notranje zadeve, ki jo pozna sedanji zakon in jo predvideva tudi 
ta zakon, skladna s sistemom državne uprave in je z njo mogoče zagotoviti 
učinkovito opravljanje vseh nalog organov za notranje zadeve in s tem var- 
nost v občini in v republiki kot celoti. 
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Sedanja ureditev organov za notranje zadeve je bila sprejeta z zakonom 
leta 1967. Čeprav formalno-pravno postaje milice niso bile nikoli v organizacij- 
ski sestavi občinskega upravnega organa, je bilo ugotovljeno, da je nujno po- 
trebno doseči večjo funkcionalno povezanost službe javne varnosti v republiki. 
Zato je bila z zakonom zagotovljena večja funkcionalna povezanost postaj mi- 
lice s splosnim delovnim področjem z Republiškim sekretariatom za notranje 
zadeve. To se je potrdilo tudi v praksi in to kažejo iz)kušnje iz nekaterih 
republik, ki so se pred leti odločile za drugačno rešitev. S tako organiziranostjo 
je mogoče zagotoviti skupno delovanje, enotno kadrovsko politiko, z zadostnim 
številom strokovnih in specializiranih kadrov, enotno uporabo tehnične opreme 
kot tudi vzdrževanje operativnih enot, če je to potrebno. Poleg teh prednosti, 
ki jih z zakonom določena organizacija zagotavlja organom za notranje zadeve, 
so dane neomejene možnosti in naložene obveznosti upravnemu organu in po- 
staji milice, da pri izpolnjevanju nalog, ki so skupnega pomena, medsebojno 
najtesneje sodelujeta. 

Pripombe, da zakon premalo opredeljuje prizadevanje za podružbljanje 
tega področja, smo še enkrat proučili, vendar ne predlagamo nobenih spre- 
memb. Menimo namreč, da so v zakonu dovolj opredeljene naloge organov za 
notraje zadeve pri podružbljanju sistema varnosti, in sicer tako v splošnih 
določbah kot tudi v določbah, ki veljajo za posamezne organe za notranje za- 
deve. Tako so po predlogu zakona organi za notranje zadeve dolžni organe 
družbenopolitičnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij ter druge de- 
javnike na področju družbene samozaščite obveščati o varnostnih razmerah. 
Lahko jim predlagajo ukrepe, ki naj bi jih le-ti sprejeli, obenem pa so dolžni 
tudi upoštevati njihove smernice in pobude pri izvajanju nalog s področja 
varnosti. 

Poleg tega je podružbljanje področja varnosti v najširšem smislu razvidno 
oziroma ga urejajo tudi drugi zakoni, ki urejajo sistem, organizacijo in način 
dela državne uprave, splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito. V tem 
zakonu pa so urejene le specifične naloge s področja varnosti in naloge, ki jih 
organi za notranje zadeve kot strokovni organi izvajajo v sistemu družbene 
samozaščite. Zato po našem mnenju, ob navedenem, ni potrebno dopolnjevati 
teh določb, zlasti tudi zato, ker bo mnogo tovrstnih pobud urejenih v zakonu 
o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti. 

Sprejeti tudi nismo mogli predloga, da naj se ustanovijo družbeni sveti 
za področje notranjih zadev. Na tem področju namreč že delujeta v občini svet 
za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito kot tudi komite za splo- 
šno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito, ki v celoti obravnavata in sprem- 
jata delo s področja notranjih zadev in dajeta usmeritve in stališča pri opravlja- 
nju nalog organov za notranje zadeve. V republiki pa opravlja vlogo družbe- 
nega sveta Republiški svet za varstvo ustavne ureditve. Menimo, da poleg teh 
organov, ki bodo delovali še naprej, ni potrebno ustanavljati še novih orga- 
nov, ki bi obravnavali vprašanja s področja notranjih zadev. 

Tudi predloga, da naj SR Slovenija zagotavlja vsa sredstva za delo organov 
za notranje zadeve v zvezi s kontrolo potniškega prometa čez državno mejo na 
mejnih prehodih za obmejni promet, nismo mogli sprejeti. Pri tem bi rad 
opozoril na naslednja dejstva. Na državni meji imamo v naši republiki 105 
mejnih prehodov, od tega jih je kar 64 namenjenih le za obmejni promet. 
Maloobmejni prehodi so bili zgrajeni predvsem z željo, da se prebivalstvu, še 
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zlasti dvolastnikom, omogoči čim lažji prehod prek meje in stik s socialnim 
okoljem, v katerem so pred razdelitvijo oziroma postavitvijo meje živeli. Ti 
maloobmejni prehodi so bili zgrajeni tudi zaradi tega, da se našim občanom 
omogoči določena povezanost s sosednjimi deželami v ekonomskem smislu. 
Sklenjeni so bili sporazumi, s katerimi so bile določene cone oziroma območja, 
kjer je občanom omogočeno prehajanje čez te prehode. Poleg tega pa so jim 
bile s temi sporazumi dane tudi določene druge olajšave. Res je, da v zadnjem 
času te olajšave niso bistvene, kar je razvidno že iz tega, da veliko imetnikov 
propustnic za prehod meje raje uporablja redne potne liste. 

V zadnjem času se vedno bolj kažejo razlike v številu potnikov med po- 
sameznimi prehodi. Na nekaterih prehodih je nekaj milijonov potnikov, na 
nekaterih pa v celem letu le nekaj 10. Pristojni organi v občinah bi morali te- 
mu vprašanju posvetiti večjo pozornost in predlagati ustrezne rešitve v smi- 
slu racionalnosti in smotrnosti. 

Pripominjamo, da je vse dosedanje prehode, kljub temu, da je bilo že v 
uveljavljenem zakonu predvideno, da te prehode sofinancirajo občine, financi- 
rala zveza oziroma republika. Na podlagi podatkov, s katerimi razpolagamo, 
lahko sklepamo, da v bodoče ne bo potrebno oziroma ne bi bilo potrebno gra- 
diti novih maloobmejnih prehodov v takem številu kot doslej, saj je bilo v 
zadnjih letih izredno malo na novo odprtih. Zato menimo, da objektivno gle- 
dano predstavlja predlagano določilo za občino v bistvu le financiranje vzdr- 
ževanja obstoječih objektov ob mejnem prehodu ter seveda zagotavljanje 
sredstev za stroške kot jih občina zagotavlja pri delu splošne postaje milice, 
medtem ko stroške za milico in carino še naprej nosita republika in federacija. 

Tudi pripombo, da občine ne bi zagotavljale 50% sredstev za stanovanja 
delavcev postaj milic s splošnim delovnim področjem, smo še enkrat proučili. 
Ugotovili smo, da je bila v zadnjem obdobju v organih za notranje zadeve veli- 
ka menjava kadrov zaradi upokojitve generacije, ki je po vojni začela delati 
v organih za notranje zadeve. 

Na drugi strani prihaja vse več novih mlajših delavcev, kar ima za posle- 
dico veliko število nerešenih stanovanjskih vprašanj. Brez sodelovanja občin 
ne bomo mogli uspešno reševati stanovanjskega vprašanja delavcev organov 
za notranje zadeve. Večina občin pri tem že sodeluje. Vsekakor bo treba 
ta sredstva zagotavljati v skladu s posebnimi programi in možnostmi ter dogo- 
vori med Republiškim sekretariatom za notranje zadeve in občinami. 

Tovarišice in tovariši delegati! Predlog zakona o notranjih zadevah so 
obravnavala delovna telesa Skupščine SR Slovenije in imela posamezne pred- 
loge za dopolnitev določb zakona, ki jih je Zakonodajno-pravna komisija izo- 
blikovala kot amandmaje vsebinskega in redakcijskega značaja. Predlagatelj 
se v celoti strinja s predloženimi amandmaji Zakonodajno-pravne komisije 
hkrati pa se pridružuje stališčem delovnih teles Skupščine glede zavrnitve 
amandmaja skupine delegatov iz Logatca za Zbor občin. 

K 136. in 137. členu predloga zakona. Dosedanja razprava, !ki je potekala 
o predlogu za izdajo zakona, s tezami in ob osnutku zakona je v celoti podpr- 
la ureditev glede odgovornosti in nagrajevanja pooblaščenih uradnih oseb, ki 
je enaka ureditvi v vseh drugih republikah in pokrajinah prav zaradi poseb- 
nih dolžnosti, ki jih ti delavci morajo opravljati v delovnem in prostem času 
pri varovanju ustavne ureditve, varovanju življenja ljudi, varovanju družbe- 
nega in zasebnega premoženja, preprečevanju kaznivih dejanj in pri oprav- 
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ljanju drugih nalog, čeprav je izvrševanje nalog vezano z nevarnostjo za nji- 
hovo življenje. Glede nagrajevanja delavcev občinskih upravnih organov za 
notranje zadeve je predlagatelj upošteval pripombe, ki so jih dala delovna 
telesa Skupščine SR Slovenije in delegati v javni razpravi tako, da je določil, 
da bo republiški sekretar za notranje zadeve izdal enotna merila za tisti del 
nalog, ki jih zaradi posebnih pogojev dela in odgovornosti ni mogoče upošte- 
vati pri osnovnem vrednotenju zahtevnosti dela. S tem so se v celoti strinjala 
tudi delovna telesa Skupščine SR Slovenije. 

Tovarišice in tovariši delegati! Menimo, da bo novi zakon omogočil, da 
bodo organi za notranje zadeve tudi vnaprej, ob samozaščitni aktivnosti in 
pomoči vseh delovnih ljudi in občanov, lahko zagotavljali varnost ustavne 
ureditve, družbene lastnine, zagotavljali varno počutje delovnega človeka in 
občana, varnost njegove lastnine pred vsemi oblikami zlorab in kršitev druž- 
benih, zakonskih in moralno-etičnih norm. Le celovito varovanje mirnega živ- 
ljenja omogoča delovnim ljudem in občanom nemoteno in ustvarjalno delo v 
družbenopolitičnem in samoupravljalskem delovanju, kot tudi v zasebnem 
življenju. 

Predlagam v imenu Izvršnega sveta, da zbori predlog zakona z amand- 
maji Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije sprejmejo. Hkra- 
ti se strinjamo tudi z amandmaji redakcijskega značaja, ki so bili podani s 
strani skupine delegatov iz Postojne, glede redakcije 44. člena v 3. odstavku, 
kjer naj se beseda načelnik nadomesti z besedo predstojnik, in k 66. členu, 3. 
odstavku, kjer se pravilno glasi 63. člen in ne 64. člen. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa vam. Predlog zakona ste dobili, 
dobili ste tudi pismo Ustavnega sodišča SR Slovenije, ki med drugim zadeva 
50. člen predloga zakona in je mnenje tega sodišča že zajeto v amandmaju 
Zakonodajno-pravne komisije k predlogu zakona. Prav tako ste prejeli tudi 
amandma skupine delegatov iz občine Logatec. 

Predlog zakona so obravnavali Odbor za družbenopolitični in komunalni 
sistem, Komisija za pravosodje, Komisija za volitve, imenovanja in administra- 
tivne zadeve, Komisija za narodnosti in Zakonodajno-pravna komisija, ki so 
Zboru predložili pismena poročila, Zakonodajno-pravna komisija pa tudi do- 
datno poročilo. Želijo poročevalci odbora in komisij besedo? (Da.) Besedo ima 
predsednik Zakonodajno-pravne komisije, tovariš Milan Gaspari! 

Milan Gaspari: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Dovolite mi, da nekoliko podrobneje obrazložim, zakaj Zakonodajno- 
pravna komisija meni, da je sedanja ureditev v 136. in 137. členu predloga za- 
kona o notranjih zadevah ustrezna. Gre namreč za dvoje vprašanj. 

1. Za to, da se s tem zakonom uvaja neka posebna ureditev glede nagra- 
jevanja določenih delavcev v organih za notranje zadeve oziroma glede op- 
ravljanja posameznih del in nalog v organih za notranje zadeve. Zakonodaj- 
no-pravna komisija namreč meni, da je takšna rešitev kot je v predlogu za- 
kona, pravno sistemsko ustrezna predvsem iz naslednjih razlogov. 

Ustava SR Slovenije v 32. členu in analogno tudi ustava SFR Jugoslavije 
v 30. členu, ko govorita o pravicah, obveznostih in odgovornostih delavcev v 
delovnih skupnostih organov družbenopolitičnih skupnosti, določata da se te 
pravice, obveznosti in odgovornosti urejajo z zakonom. Kadar pa to dopušča 
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narava dejavnosti organov, pa tudi s samoupravnim sporazumom, pogodbo ozi- 
roma s samoupravnimi akti delovne skupnosti organov. Ustava SR Slovenije 
in ustava SFR Jugoslavije torej že upoštevata oziroma imata v vidu posebno 
naravo oziroma naravo dejavnosti teh organov. Zakon o združenem delu 
določa, da delavci v delovnih skupnostih organov družbenopolitičnih skupnosti 
uresničujejo svoje pravice, obveznosti in odgovornosti v skladu z zakonom 
— 4. odstavek 408. člena — oziroma delijo sredstva za osebne dohodke ob 
smiselni uporabi določb zakona o združenem delu, ki urejajo to področje, če 
zakon ne določa drugače. Torej zakon o združenem delu v enem delu direktno 
napotuje na poseben zakon, v drugem delu pa omogoča posebno ureditev z 
zakonom. Tega se je držal tudi zakon o sistemu državne uprave, o Izvršnem 
svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih, kjer je v 
279. členu določeno, da se posamezna vprašanja, ki se nanašajo na organizacijo, 
sredstva za delo, uresničevanje samoupravnih pravic in obveznosti delavcev 
ter na delovna razmerja glede na naravo dela, lahko s posebnimi zakoni dru- 
gače urejajo za upravne organe na posameznih upravnih področjih, kot to 
določa ta zakon v splošni ureditvi teh vprašanj. V zvezi s tem bi opozoril tudi 
na določbo istega zakona — 131. člen, zadnji odstavek — v katerem je rečeno: 
»V akontacijo osebnega dohodka se všteva tudi del osebnega dohodka, ki pri- 
pada delavcu zaradi posebnih pogojev, v katerih dela ali zaradi narave del 
in nalog organa, v skladu s posebnim predpisom.« Torej tudi ta zakon izrecno 
omogoča posebno zakonsko ureditev za opravljanje posameznih del oziroma 
za opravljanje dejavnosti posameznih organov. Iz navedenih določb ustave in 
zakonov sledi, da je pravno-sistemsko vsekakor možno, vsebinsko pa v nekate- 
rih primerih tudi potrebno, da se zaradi dejavnosti upravnega in drugega 
organa z zakonom določa posebna ureditev. Vsebinske razloge, ki narekujejo 
posebno ureditev, je navedel že predstavnik predlagatelja v svoji uvodni be- 
sedi in mislim, da so znani in da jih ni treba ponavljati. Smisel določb 136. 
in 137. člena ni ta, da ruši sistem samoupravljanja oziroma nagrajevanja po 
delu delavcev v upravnih organih, temveč da skuša v nekaterih primerih, ko 
je to potrebno zaradi posebnih nalog, odgovornosti oziroma dolžnosti, osnovno 
vrednotenje njihovega dela zvišati še za 20 %, torej do te višine v primerjavi z 
vrednotenjem drugih upravnih del oziroma nalog. 

Dodal bi, tovarišica predsednica, še to, da se Zakonodajno-pravna komi- 
sija strinja z amandmajem oziroma predlogom za spremembo 44. in 66. 
člena. Vsekakor je treba to upoštevati, menimo pa, da gre za pripombe, ki 
so redakcijske narave, ker ne spreminjajo vsebine navedenih členov. Hvala! 

Predsednica Silva Jereb: Pričenjam razpravo. Mislim, da je prav, 
da damo najprej besedo predstavnikom predlagateljev amandmajev. Prosim 
tovariša Franca Godino, delegata iz občine Logatec, da povzame besedo. 

Franc Godina: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Ker predlog amandmaja k 136. in 137. členu zakona o notranjih zadevah, 
ki ga je predložila naša skupina delegatov, napačno razumejo zlasti delavci, 
ki opravljajo delo v notranjih zadevah, skupine delegatov pa ga niso prejele, 
smo dolžni dati dodatno obrazložitev. 

1. Menimo, da je področje delitve sredstev za osebne dohodke že opre- 
deljeno v ustavi in zakonu o združenem delu in da zakoni za posamezne de- 
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javnosti več ali manj le prepisujejo določbe zakona o združenem delu. Predlog 
zakona o notranjih zadevah pa je glede delitve po delu veliko primernejši. V 
drugi alinei 81. člena pravilno opredeljuje, da delavci postaj milice s sploš- 
nimi delovnim področjem, delavci uprav za notranje zadeve in delavci Repu- 
bliškega sekretariata za notranje zadeve enotno urejajo razporejanje dohodka 
ter osnove in merila za delitev sredstev za osebne dohodke in skupno porabo. 

2. 137. člen predloga zakona o notranjih zadevah določa za občinske up- 
ravne organe za notranje zadeve, da za posebne pogoje dela in odgovornosti 
posameznih del in nalog lahko vrednost zahtevnosti dela poveča do 20 %. 
Menimo, da občinski upravni organi za notranje zadeve spadajo v okvir delov- 
nih skupnosti upravnih organov občinske uprave in da se v tej skupnosti do- 
loči zahtevnost delovnih nalog tudi za organe za notranje zadeve, o čemer od- 
ločajo delavci s samoupravnim splošnim aktom. Poleg tega pa je opredelitev, da 
se zahtevnost dela lahko poveča le do 20 %, sporna, saj ne temelji na nikakrš- 
ni analizi, kar pomeni, da je lahko ta zahtevnost tudi večja od 20 % in gre 
razlika nad 20 % v škodo delavcev, ki take delovne naloge opravljajo. 

3. 136. člen predloga zakona govori o samoupravnih sporazumih o prido- 
bivanju in razporejanju dohodka delovne skupnosti organov za notranje za- 
deve, v katerih se določajo osnove ne pa tudi merila, po katerih se za vredno- 
tenje posebnih pogojev dela in odgovornosti pooblaščenih uradnih oseb, lahko 
povečajo sredstva za osebne dohodke do 20 %. Menimo, da je ta člen zelo ne- 
jasen, saj se ne ve, ali gre za določanje osnov za vrednotenje posebnih pogo- 
jev dela in odgovornosti posameznih delovnih nalog in za njihovo povečanje 
do 20 % ali pa za osebne dohodke pooblaščenih uradnih oseb, katerim se ti 
lahko zaradi posebnih pogojev dela in odgovornosti povečajo do 20 %, ali celo 
za tretjo možnost, da se s samoupravnim sporazumom, s katerim se urejajo 
odnosi pridobivanja in razporejanja dohodka delovne skupnosti organa za 
notranje zadeve, sredstva za osebne dohodke pooblaščenih uradnih oseb zaradi 
posebnih pogojev dela in odgovornosti lahko povečajo do 20 %. Ta člen poleg 
navedenega ne opredeljuje tudi kaj je sto procentov. Ko smo predlagali amand- 
ma k temu členu, smo razumeli, da gre za prvo, za 20% povečanje vrednote- 
nja zahtevnosti tistih del in nalog, ki se opravljajo pod posebnimi pogoji dela 
in odgovornosti. Predlagali smo, naj se ta člen črta, ker omejuje vrednotenje 
zahtevnosti dela tako, kot naj bi ga vsi v delovni skupnosti organa za notra- 
nje zadeve uporabljali. 

V kolikor pa je 136. člen razumeti kot tretjo možnost, to je, da se sred- 
stva za osebne dohodke pooblaščenih uradnih oseb zaradi posebnih pogojev 
dela in odgovornosti lahko povečajo do 20 %, potem smatramo, da je treba tak 
člen tudi tako oblikovati. 

Mnenja smo, da so nekatera dela in delovne naloge organov za notranje 
zadeve, upoštevajoč posebne pogoje dela in odgovornosti, veliko težja od 20 % 
in da jih zato ni možno plafonirati. Analitična ocena lahko šele pokaže, kolik- 
šna je zahtevnost dela za posamezno delo in delovno nalogo pooblaščenih 
uradnih oseb. S tem zakonom pa ne moremo posegati niti v metodologijo za 
ugotavljanje zahtevnosti del in delovnih nalog niti v določanje osebnega do- 
hodka ali večjega osebnega dohodka, ker niti ne vemo kaj je podlaga za pove- 
čanje. 

Menimo, da je področje delitve sredstev za osebne dohodke enotno ureje- 
no že v 81. členu tega predloga zakona in pravica delavcev je, da ga sami sa- 
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moupravno uredijo. Sredstva za dejavnost in za osebne dohodke ter skupno 
uporabo pa jim skladno s svobodno menjavo dela mora zagotoviti družbeno- 
politična skupnost. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Če torej lahko prav interpre- 
tiram, ne gre za to, da bi vsebina amandmajev skušala doseči to, da bi za nad- 
povprečno delo, za delo v izjemnih pogojih, delavci Sekretariata za notranje 
zadeve ne bili nadpovprečno nagrajevani. Amandma ne nasprotuje vsebini 
136. in 137. člena. 

Poslušali bi še tovariša Alojza Puclja, delegata iz Novega mesta, ki se je 
tudi prijavil k razpravi. Prosim. 

Alojz Pucelj: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Podobno kot je obrazložil delegat iz občine Logatec, je tekla razprava tudi v 
skupini delegatov Zbora občin za področje občine Novo mesto. Iz podobnih 
razlogov smo tudi mi mnenja, da se črtata 136. in 137. člen zakona, ker menimo, 
da se te zadeve dajo tudi neplafonirano urediti v samoupravnih aktih, po sa- 
moupravni poti, ki urejajo delitev osebnih dohodkov v upravnih organih. 
Mnenja smo, da nastajajo neki disproporci in morda tudi razlike pri obrav- 
navanju delavcev v istih organih občinskih upravnih organov, zato ne da samo 
podpiramo, ampak tudi podajamo svoj amandma k tema dvema členoma. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. K besedi se je prijavil še to- 
variš Ivan Germovšek, delegat iz občine Brežice. 

Ivan Germovšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Delegacija občine Brežice za delegiranje delegatov v Zbor občin SR 
Slovenije je obravnavala predlog zakona o notranjih zadevah, ki ga je Skup- 
ščini predložil v obravnavo njen Izvršni svet. Delegacija ugotavlja, da je pod- 
ročje urejanja in zagotavljanja varnosti in zaščite naše socialistične samoup- 
ravne družbe tako v občini kot republiki ena izmed najpomembnejših nalog 
družbenopolitičnega sistema in da kot taka zasluži vso pozornost. 

Izpopolnjen predlog zakona o notranjih zadevah, ki upošteva večino spre- 
jemljivih pripomb in predlogov iz razprave, po mnenju naše delegacije, pred- 
stavlja oziroma ponuja take vsebinske, organizacijske in kadrovske rešitve, ki 
so v tem trenutku oziroma na sedanji stopnji našega družbenega razvoja naj- 
pomembnejše in zagotavljajo meje nadaljnjih možnosti in učinkovito izvajanje 
pomembnih družbenih nalog na področju notranjih zadev. 

Naša delegacija meni, da predlog zakona o notranjih zadevah, v mejah 
danih možnosti naše družbe dokaz ustrezno nakazuje možnosti za perspektiv- 
no učinkovitejše razreševanje problemov na tem področju in zato v celoti pod- 
pira politične, vsebinske, organizacijske, finančnoi-materialne, tehnične ter 
druge rešitve, ki jih vsebuje predloženi zakon oziroma, ki jih po tehtnih 
proučitvah in razpravah predlaga predlagatelj zakona, to je Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Pismenih prijav za razpravo ni več. Mis- 
lim, da bomo morali najprej razčistiti vprašanje glede amandmaja delegatov iz 
Logatca. Tovariš Dovečar, ali želite besedo? (Da.) Prosim! 

29 
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Dore Dovečar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! V tem nadaljevanju ne bi še enkrat pojasnjeval to, kar je predsednik 
Zakonodajno-pravne komisije Skupščine že povedal, in sicer, da je iz pravno- 
sistemskih vidikov opredelitev v zakonu ustrezna. Mislim, da je osnovni ne- 
sporazum v tem, da nekateri mislijo, da poteka sistem pridobivanja, delitve, 
razporejanja in nagrajevanja v organih za notranje zadeve drugače kot v osta- 
lih državnih organih. Ponovno bi poudaril, da smo v 15. členu predloga zako- 
na zapisali, da veljajo vsi sistemski predpisi s področja državne uprave in 
drugi, tudi za področje organov za notranje zadeve, kolikor ni s tem zakonom 
to drugače urejeno. Za razliko od tega urejamo v 136. členu in 137. členu samo 
tisti del, rekel bom nagrajevanja, ki gre tem delavcem zaradi posebnih nalog 
in dolžnosti. V uvodnem delu sem vam povedal, katere naloge so ti delavci dol- 
žni opravljati in se pri tem tudi izpostavljati življenjski nevarnosti, ne glede 
na to, ali so v službi ali ne. Menim, da so mnogi delegati imeli v teh dneh 
možnost, ko je snežilo, videti te delavce dan in noč na cesti pri razčiščevanju in 
urejanju prometa. Rad bi vam povedal tudi to, da so tisti, ki so zakon temelji- 
to proučili, lahko ugotovili, da še vrsta drugih nalog zadeva te delavce in da je 
še vrsta drugih opredelitev, ki v bistvu povečujejo obveznosti, ki jih imajo ti 
delavci za razliko od drugih delavcev, ki so zaposleni v državnih organih, od 
službene premestitve — ne po njihovi volji, ampak po potrebi službe — do 
tega, da so dolžni delati v vseh vremenskih pogojih, dan in noč, kadar to na- 
rekujejo potrebe službe. 

Ne bi rad zavlečeval razprave, vendar bi vam ob tem povedal tudi tole. 
20%, ki so jih pooblaščeni delavci dobivali v preteklem obdobju, je veljalo 
kot posebno vrednotenje samo v tistem času, ko smo imeli v republiki enoten 
sistem nagrajevanja. Z uveljavljanjem nagrajevanja po panogah oziroma po- 
dročjih, kar smo uveljavili z različnimi samoupravnimi sporazumi, pa je pri- 
šlo do situacije, da nagrajevanje v organih za notranje zadeve zaostaja, saj 
beležimo, da delavcem organov za notranje zadeve ponujajo veliko višje oseb- 
ne dohodke za delo, ki ga lahko opravijo v osemurnem neprekinjenem delov- 
nem času, ne da bi jim bilo potrebno delati v posebnih pogojih in dolžnostih, 
ki jih morajo opravljati kot delavci v organih za notranje zadeve. V kolikor 
bi v naši republiki za razliko od ostalih republik in pokrajin pri nagrajevanju 
teh delavcev veljali drugačni kriteriji, bi to izzvalo nepopravljivo škodo, ob ugo- 
tovitvi, da nam že pri sedanjem sistemu nagrajevanja manjka več kot 1000 
delavcev za opravljanje teh nalog. Zato predlagam, da delegati amandma za- 
vrnejo. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Želi še kdo besedo? (Da.) Be- 
sedo ima tovarišica Alenka Bonajo, delegatka iz občine Žalec. Prosim! 

Alenka Bonajo: Opravičujem se, ker nisem pooblaščena za raz- 
pravo pri tej točki, vendar bi rada čisto iz osebne pobude podprla tovariša 
Dovečarja. Namreč, zaposlena sem v Carinarnici Celje in kot carinski dela- 
vec sem član Zveznega upravnega organa. Rada bi rekla, da je tudi pri nas 
nagrajevanje urejeno na podoben način kot ga tovariš omenja, to se pravi, 
da za posebna dela in naloge v zveznih upravnih organih, konkretno v našem, 
tudi nagrajujemo tiste delavce z 20% dodatkom, ki ga Zvezni izvršni svet 
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nameni za ta mesta in naloge s posebnim odlokom. Samo toliko, da bi lahko 
podprla tovariša Dovečar j a. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Davorin Skarabot, de- 
legat iz občine Nova Gorica. 

Davorin Skarabot: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Preden bi dokončno odločali, bi postavil samo eno vprašanje. V dose- 
danji diskusiji sploh ni bilo dileme o tem, ali je 20 % potrebnih ali ne. O tem, 
mislim, smo si vsi enotni, ne vemo pa, ali je teh 20 % dovolj, ali pa je morda 
potrebno še nekaj več, češem prav razumel tovariša Godino. 

Prosil pa bi tovariša predsednika Zakonodajno-pravne komisije, ali pa 
koga drugega, da pove, ali zadostuje 81. člen za to, da se sofinancira tistih 20 %, 
ki bi bili po vrednotenju del in opravil potrebni in ali pa je nujno, da sta potem 
136. in 137. člena zapisana v tem predlogu zakona. Mislim, da je to tisto vpra- 
šanje, ki ga tako kot jaz postavlja večina delegatov, zato bi prosil za odgovor. 

Predsednica Silva Jereb: Prosim, besedo ima tovariš Dovečar. 

Dore Dovečar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! V 81. členu opredeljujemo vse tiste stvari, za katere menimo, da se je 
potrebno enotno dogovoriti v vseh delovnih skupnostih organov za notranje 
zadeve. V 136. in 137. členu pa so predvsem opredelitve, ki se nanašajo na fi- 
nancerja državnih organov. Ta financer pa je v vseh primerih enak. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Naša mnenja si ne nasprotujejo glede tega, 
da je nadpoprečno delo treba nadpoprečno nagraditi, pač pa so različna v tem, 
ali je prav, da zakon, ki tako nadpoprečno delo nalaga, določa tudi nadpo- 
prečno nagrajevanje do 20 %. 

Besedo ima tovariš Tomaž Ertl, republiški sekretar za notranje zadeve. 
Prosim! 

Tomaž Ertl: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Vidim, da je spor nastal glede ureditve sistema nagrajevanja v organih za no- 
tranje zadeve. Vprašanje je, ali s temi 20 % omejujemo možnost nagrajevanja. 
Povedati moram naslednje. 

20 %, ki jih 136. člen določa, je povečana masa osebnega dohodka, s katero 
lahko povečamo nagrajevanje pooblaščenim uradnim osebam. Znotraj celotne 
mase OD ima Sekretariat za notranje zadeve sistem, ki velja za celotno področ- 
je Slovenije, s katerim se iz celotne mase izloči 20 %, ki pa se potem deli glede 
na uspešnost posameznika, tako tistih, ki so pooblaščeni kot tistih, ki niso po- 
oblaščeni. Kajti tudi na tistih delovnih mestih, kjer se dela v izrednih pogojih, 
je lahko človek bolj ali manj uspešen. Zato je v okviru tega gibljivega dela, ki 
se tako formira, lahko človek nagrajen od nič pa do recimo 25 % ali celo več, 
vendar takih ekstremnih primerov ni, tako da nagrajevanje po delu posamezni- 
ka poteka znotraj tega sistema, ki ga določa ta 84. člen. 136. člen pa je name- 
njen predvsem formiranju mase osebnih dohodkov. 

Organi za notranje zadeve potrošijo 63 % vseh osebnih dohodkov, ki se fi- 
nancirajo iz republiškega proračuna. Zato nismo v položaju, da bi z samouprav- 

29» 
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nim ali pa internim aktom odločali, koliko sredstev nam bo proračun dal. Mi- 
slim, da je to treba določiti z zakonom, kako pa bo nagrajevanje določeno zno- 
traj samega organa, pa je samoupravna pravica delavcev organov za notranje 
zadeve. Gre torej za dvoje, in sicer za maso osebnega dohodka, nagrajevanje 
po delu po uspešnosti posameznika pa je urejeno z notranjimi akti. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Tovariš Godina, ali vztrajate 
pri amandmaju? 

Franc Godina: Ce je tako kot je tovariš Ertl povedal, potem je ver- 
jetno besedni red tega člena nepravilen, vsaj po mojem mnenju. Skušal ga bom 
povedati tako, kot ga razumem jaz glede na vaše izvajanje. V samoupravnem 
sporazumu, s katerim se urejajo in usklajujejo odnosi v zvezi s pridobivanjem 
in razporejanjem dohodka delovne skupnosti organov za notranje zadeve, se 
določijo osnove, po katerih se lahko povečajo sredstva za osebne dohodke do 
20% za pooblaščene uradne osebe zaradi njihovih posebnih pogojev dela in 
odgovornosti. 

Predsednica Silva J^reb: Dobro, sprašujem tovariša Dovečarja in 
tovariša Milana Gasparija, afi mislite, da bi redakcijski popravek v tem smislu 
vnesel več jasnosti v ta člen? 

Milan Gaspari (iz klopi): Tovarišica predsednica, mislim, da ne, ker 
je vsebina tega člena točno obrazložena. Tudi vsebina, kot je opredeljena v 
136. členu, je jasna in sta jo obrazložila že tovariš Dovečar in tovariš Ertl. 

Predsednica Silva Jereb: Ali delegati iz Logatca vztrajate pri amand- 
maju? (Da.) Zeli še kdo besedo? (Ne.) 

Ce ne, potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Najprej 
bomo glasovali o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije, ki so razvidni iz 
njenega poročila z dne 24. oktobra. Gre za amandmaje k 4., 17., 18., 25., 45., 50., 
84., 86., 88., 102., 106., 118. in k 139. členu predloga zakona. Z amandmaji Zakono- 
dajno-pravne komisije soglaša tudi predlagatelj. Poročevalci odborov in komisij, 
se s temi amandmaji strinjate? (Da.) Ker z amandmaji soglaša tako predlagatelj 
kot tudi delovna telesa Skupščine in zbora in ker nekateri amandmaji bistveno 
ne posegajo v vsebino zakona oziroma so redakcijskega značaja, predlagam 
zboru, da o vseh amandmajih komisije glasujemo skupaj. Je kdo proti temu? 
(Ne.) Ce ne, potem prosim, da o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije gla- 
sujete. Kdor je za, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel amandmaje Zakonodajno- 
pravne komisije. 

O redakcijskih popravkih, ki jih predlagata skupina delegatov iz Po- 
stojne in Murske Sobote ne bomo glasovali, ker so to, kot ste slišali, redakcij- 
ski popravki k 44. in 66. členu in jih je mogoče na ta način upoštevati. 

Sedaj moramo še glasovati o amandmaju skupine delegatov iz Logatca, 
podoben pa je tudi amandma delegatov iz Novega mesta. Kdor je za ta amand- 
ma, naj prosim glasuje! (6 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (45 delegatov.) 
Se je kdo vzdržal? (6 delegatov.) 
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Ugotavljam, da je bil amandma z večino glasov zavrnjen. 
Zdaj moramo glasovati še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj pro- 

sim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 
Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o ustano- 

vitvi republiškega družbenega sveta za vprašanja družbene ureditve. 

Ker sta ta in naslednje tri točke dnevnega reda vsebinsko povezane, saj z za- 
koni, ki jih bomo obravnavali pri 5., 6., 7. in 8. točki dnevnega 
reda ustanavljamo republiške družbene svete za vprašanja družbene ure- 
ditve, za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko, za vzgojo in izobraževanje 
in za mednarodne odnose, predlagam zboru, da združi obravnavo teh točk 
dnevnega reda. Ali kdo temu predlogu nasprotuje? (Ne.) 

Predloge zakonov je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za 
svojega predstavnika določil dr. Kostjo Konvalinko, republiškega svetovalca 
v Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije. Tovariš dr. Konvalinka, želite be- 
sedo? (Ne.) 

Predloge zakonov ste prejeli, prejeli ste tudi amandmaje Izvršnega sveta 
k 2. členu predloga zakona o ustanovitvi republiškega družbenega sveta za 
gospodarski razvoj in ekonomsko politiko, po katerem se pod področje dela 
poleg ekonomske politike opredeljuje tudi socialna politika in k 3. členu pred- 
loga zakona o ustanovitvi republiškega sveta za vzgojo in izobraževanje, kjer 
Predsedstvo SR Slovenije ne želi biti udeleženec v tem svetu. 

Izvršni svet predlaga, da zbor obravnava predložene akte v zadnji fazi 
kot predloge zakonov. Zeli o tem predlogu Izvršnega sveta kdo razpravljati? 
(Nihče.) 

Ce ne, potem prosim, da o predlogu Izvršnega sveta glasujete. Kdor je za 
to, da obravnavamo predložene akte v zadnji fazi, naj prosim glasuje! (53 de- 
legatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta soglasno sprejet. 
Predloge zakonov sta obravnavala Odbor za družbenopolitični in komu- 

nalni sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni 
poročili. Želita poročevalca odbora in komisije poročili dopolniti? (Ne.) 

O predlogih zakonov pričenjam razpravo. Pismenih prijav ni. Zeli kdo 
besedo? (Ne.) Ce ne, potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o predlogu zakona o ustanovitvi republiškega 
družbenega sveta za vprašanja družbene ureditve. 

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. 
Prehajamo na predlog zakona o ustanovitvi republiškega družbenega sveta 

za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko. 
K predlogu tega zakona je predlagatelj predložil amandma k 2. členu. 

Amandma je razviden iz njegovega dopisa z dne 28. 10. 1980. Sprašujem po- 
ročevalca odbora in komisije, če se s tem amandmajem strinjata? (Da.) Kdor 
je torej za amandma Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (55 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 



454 Zbor občin 

Glasovati moramo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog za- 
kona, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. 
Prehajamo na glasovanje o predlogu zakona o ustanovitvi republiškega 

družbenega sveta za vzgojo in izobraževanje. 
K predlogu tega zakona je predlagatelj predložil amandma k 3. členu. 

Amandma je razviden iz njegovega dopisa z dne 28. 10. 1080. Se poročevalca 
s tem amandmajem strinjata? (Da.) Kdor je torej za amandma, naj prosim 
glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 
Zdaj bomo glasovali še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog 

zakona, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 
Tako moramo glasovati še o predlogu zakona o ustanovitvi republiškega 

družbenega sveta za mednarodne odnose. 
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. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
postopku za ustanovitev, združitev oziroma spremembo območja občine in o 
območjih občin. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil tovariša Ivana Raua, republiškega podsekretarja v 
Republiškem sekretariatu za pravosodje, upravo in proračun. Besedo ima to- 
variš Rau. Prosim! 

Ivan Rau: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Na 
podlagi sprejetih sklepov, stališč in predlogov Zbora občin in Družbenopolitič- 
nega zbora Skupščine SR Slovenije, ki sta na sejah 25. junija 1980 obravna- 
vala in sprejela osnutek zakona o pogojih in postopku za ustanovitev, združi- 
tev oziroma spremembo območja občine ter o območjih posebnih družbeno- 
političnih skupnosti je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravil predlog 
zakona o postopku za ustanovitev, združitev oziroma spremembo območja ob- 
čine ter o območjih občin. Pri pripravi predloga zakona je upošteval tudi sta- 
lišče iz poročil delovnih teles zborov in Skupščine ter iz razprave delegatov 
na sejah zborov. 

Iz razlogov, ki so podrobneje opredeljeni v obrazložitvi, so v predlogu za- 
kona opuščene določbe o pogojih za ustanovitev, združitev oziroma spremembo 
območja občine ter določbe o združevanju občin na območju mesta in na za- 
okroženem urbanem območju v skupnost občin kot posebno družbenopolitično 
skupnost. Ker zaradi tega predlagatelj ni mogel upoštevati pri pripravi pred- 
loga zakona vseh stališč zborov Skupščine občine Maribor, v zvezi z ustano- 
vitvijo šestih mariborskih občin in posebne družbenopolitične skupnosti na 
območju sedanje občine Maribor, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sprejema 
pobudo Odbora za družbenopolitični sistem Zbora občin, da takoj pripravi 
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predlog za izdajo posebnega zakona z osnutkom zakona o določitvi zaokro- 
ženega urbanega območja na območju sedanje občine Maribor. S tem bo dana 
podlaga za združitev šestih mariborskih občin v regionalno skupnost kot po- 
sebno družbenopolitično skupnost, skladno z referendumsko odločitvijo delov- 
nih ljudi in občanov v občini Maribor, z dne 20. aprila letos. 

Glede postopka je predlagatelj upošteval stališče Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije, da naj Skupščina sama oceni, kdaj je kje po- 
trebno razpisati referendum o ustanovitvi, združitvi oziroma spremembi ob- 
močja občine. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se strinja z amandmajem Zakono- 
dajno-pravne komisije k 9. členu predloga zakona, ki je potreben, da se v za- 
konskem besedilu jasneje opredeli območje sedanje občine Maribor, ki pre- 
neha šele z ustanovitvijo šestih novih mariborskih občin, 1. aprila 1982. leta. 

Predlagatelj na pobudo Komisije za narodnosti Skupščine SR Slovenije 
predlaga amandma k 8. členu glede dopolnitve imen občin v italijanskem 
oziroma madžarskem jeziku, in sicer tam, kjer poleg pripadnikov slovenske 
narodnosti živijo tudi pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti ter 
nadalje še preimenovanje nekaterih katastrskih občin, zaradi naknadno izve- 
denega postopka pri preimenovanju oziroma ukinitvi le-teh v posameznih 
občinah. 

Umikamo le predlog za občino Lenart, ker v tej občini ni več katastrske 
občine Zikarci, ampak je ta v celoti na območju nove občine Maribor-Pobrežje. 

Posebej pa predlagamo zboru še redakcijske popravke imen katastrskih 
občin, zaradi ugotovljenih napak, do katerih je prišlo pri prepisovanju. Pred- 
log za redakcijske popravke ste dobili danes na klop. 

Na pobudo Skupščine občine Maribor predlagamo tudi redakcijski popra- 
vek pri imenu občine Maribor-Pesnica-Šentilj, s tem da se črta pristavek Šen- 
tilj. Občani v tej novi mariborski občini so se namreč v postopku usklajevanja 
imen novih mariborskih občin odločili za ime Maribor-Pesnica, brez pristavka 
Šentilj. 

Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugo- 
tavlja, da je predlog predloženega zakona pripravljen skladno s sprejetimi 
smernicami in napotki, zato predlaga zboru, da ga s predlaganimi amandmaji 
sprejme. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Predlog zakona ste dobili. Dobili ste tudi 
amandmaje Izvršnega sveta. Predlog zakona so obravnavali Odbor za družbe- 
nopolitični in komunalni sistem, Komisija za narodnosti in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki so zboru predložili pismena poročila. Želijo poročevalci odbora in 
komisij poročila dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Če ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije k 9. 
členu, ki predstavlja modificiran amandma našega Odbora za družbenopolitični 
in komunalni sistem. Amandma je razviden iz poročila te komisije z dne 
29. 10. 1980. Gre za to, da se jasneje zapiše, da sedanja občina Maribor deluje 
do konca marca 1982. 
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Z amandmajem predlagatelj soglaša. Poročevalci se, kot vidim, s tem stri- 
njajo. Kdo je torej za amandma Zakonodajno-pravne komisije? (55 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. Danes ste na klop prejeli 
tudi amandma Izvršnega sveta k 8. členu in nekatere redakcijske popravke 
predlagatelja, ki se nanašajo na imena posameznih občin bodisi da gre za 
dvojezičnost ali pa za spremembe imen občin in katastrskih občin. Predlagam, 
da o teh amandmajih in o popravkih glasujemo skupaj, ker gre dejansko za 
popravke in uskladitev z resničnimi imeni oziroma nazivi posameznih občin 
in katastrskih občin, upoštevaje to, kar je že v uvodu povedal tovariš Rau, 
namreč, da se črtata občini Zikarci in Šentilj. 

Kdo je torej za amandma Izvršnega sveta z redakcijskimi popravki in 
uvodnimi dopolnitvami? (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nhče.) 

Ugotavljam, da so amandma Izvršnega sveta in redakcijski popravki so- 
glasno sprejeti. 

Sedaj pa moramo še glasovati o predlogu zakona v celoti. Kdo je za? (55 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 
Predlagam še delovni sklep. Glede na to, da je naš zbor v sklepu, ki ga je 

sprejel ob obravnavi osnutka tega zakona, zavezal predlagatelja, da naj pred- 
log zakona ne vsebuje določb o območjih posebnih družbenopolitičnih skup- 
nosti in ker je potrebno za združitev občin v posebno regionalno družbenopoli- 
tično skupnost na podlagi 194. člena ustave s posebnim zakonom določiti za- 
okroženo urbano območje, predlagam zboru, da glede na takšno stališče in 
glede na predlog Skupščine občine Maribor, da se s tem ali s posebnim zako- 
nom opredeli zaokroženo urbano območje posebne družbenopolitične skupnosti, 
sprejme naslednji sklep: 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj pripravi predlog za izdajo zakona 
z osnutkom zakona o določitvi območja posebne družbenopolitične skupnosti 
mariborskih občin. 

Tovariš Rau pa se je v uvodu, kot ste slišali, zavezal, da bo predlagatelj 
pripravil predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona. Kdo je torej za tak de- 
lovni sklep zbora? (55 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 12.10 in se je nadaljevala ob 12.50.) 

Predsednica Silva Jereb: Predlagam, da nadaljujemo s sejo. 
Preden bi prešli na 10. točko dnevnega reda, bi vas želela opomniti, da je 

Odbor za finance v poročilu predlagal, da bi ob točki dnevnega reda, ki govori 
o plačilu dopolnilne poštne znamke za XXXVI. svetovno prvenstvo v namiznem 
tenisu, zbor oblikoval skupino delegatov, da bi lahko predlagala zboru odlo- 
čitev. Če pa Izvršni svet ne bi dal svojega mnenja do seje zbora, pa je pred- 
lagal, da se ta točka umakne z dnevnega reda. 
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Stališče Izvršnega sveta smo dobili. Sprašujem tovarišico Jurančičevo, če 
kaže kljub temu izvoliti zborovsko skupino delegatov, da bi ponovno proučila 
ta problem? (Da.) 

V skupino delegatov predlagam tovarišico Zdenko Jurančičevo, predsed- 
nico Odbora za finance, tovariša Davorina Skarabota, delegata iz Nove Gorice 
in tovariša Vilija Beliča, delegata Skupščine mesta Ljubljane. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (43. delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Skupina je soglasno izvoljena in prosim delegate, da se takoj sestanejo ter 
proučijo problem skupaj s predstavnikom Izvršnega sveta. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na pobudi Skupščin 
občin Litija in Zagorje ob Savi o uresničevanju ustavnih določil glede material- 
ne osnove oziroma sistema financiranja krajevnih skupnosti z osnutkom ugo- 
tovitev, stališč in sklepov Skupščine SR Slovenije o zagotavljanju materialne 
osnove za zadovoljevanje skupnih in splošnih potreb delovnih ljudi in občanov 
v krajevni skupnosti. 

Pobudi sta predložili Skupščina občine Litija in Skupščina občine Zagorje, 
osnutek ugotovitev, stališč in sklepov pa Odbor za družbenoekonomske odnose 
in razvoj in Odbor za finance našega zbora. 

Mogoče bi na začetku pojasnila samo to, da se je morda v nekatera poro- 
čila prikradla nerodnost, ko govorijo v tej smeri, da se pobuda zavrača. Gre 
pa za to, da se vsebina pobude sprejme, da se jo izoblikuje v obliki ugotovitev, 
stališč in sklepov zborov Skupščine SR Slovenije in da se v teh stališčih in 
sklepih nakazujejo možnosti, ki jih v okviru našega sistema krajevne skup- 
nosti že imajo za zadovoljevanje skupnih in splošnih potreb v krajevni skup- 
nosti, ki pa so žal, tako kot je vsem znano, seveda premalo ali pa neizkoriščene 
zaradi vrste razlogov, med drugim tudi zaradi pomanjkanja družbenopolitične 
akcije, kar samokritično ugotavlja tudi Socialistična zveza. 

V tem smislu se opravičujem predlagateljem pobude, ker je tako napisano 
poročilo po obliki ne pa po vsebini netočno. 

S predstavnikoma obeh občinskih skupščin smo se tudi dogovorili, da po- 
■vzameta besedo na začetku. Prosim najprej tovariša Staneta Pungerčarja! 

Stane Pungerčar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! V naši delegaciji so se izoblikovala stališča, za katera me je kot dele- 
gata skupina pooblastila, da o njih razpravljam. Razpravljal bom na osnovi 
besedila pobude občin Litija in Zagorje, obenem pa bi opozoril tudi na proble- 
matiko primerov izredno različne razvitosti oziroma nerazvitosti posameznih 
krajevnih skupnosti, ki so v različno razvitih občinah. V razpravi bi se lahko 
dotaknili tudi vprašanja limitiranja sredstev za krajevne skupnosti iz občin- 
skega proračuna, za tiste občine, ki so dopolnjevane. To je bila osnova za mojo 
razpravo. 

Naša razprava temelji na stališčih, ki so jih izoblikovali organi Zbora 
občin Skupščine SR Slovenije, Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem 
na 37. seji 9. oktobra 1980, Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj ter 
Odbor za finance na skupni seji 15. 10. 1980 in na vsebini predlaganega osnutka 
ugotovitev, stališč in sklepov naše skupščine o zagotavljanju materialne osnove 
za zadovoljevanje skupnih in splošnih potreb delovnih ljudi in občanov v kra- 
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jevni skupnosti. Vsi trije odbori so imeli določene pomisleke k pobudi občin 
Litija in Zagorje ob Savi z mnenjem, da zakon o krajevnih skupnostih ni po- 
treben in tudi ne družbeni dogovor, s katerim bi v republiki enotno uredili ne- 
katera temeljna vprašanja materialne osnove oziroma financiranja krajevnih 
skupnosti v SR Sloveniji. 

Argument za tako stališče je ugotovitev odborov, da bi sprejetje pobude 
občin Litija in Zagorje ob Savi pomenilo vzpostavljanje vzporednega sistema, 
predvsem z vidika že urejenih odnosov v sistemu družbenega planiranja, svo- 
bodne menjave dela in tudi pri uveljavljanju kriterijev pri usklajevanju skupne 
in splošne porabe v občinah. 

Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj ter Odbor za finance sta 
izrecno sprejela stališče, da naj se pobuda obeh občin ne sprejme v takem smi- 
slu kot je bila predlagana in da naj Skupščina SR Slovenije namesto omenjenih 
ugotovitev, stališč in sklepov sprejme posebno priporočilo, s katerim bi pozvala 
vse dejavnike v občinah, da že pri sprejemanju planskih odločitev za naslednje 
srednjeročno obdobje upoštevajo te odločitve republiške Skupščine. 

Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem je poleg že omenjenih 
stališč v celoti podprl osnutek prej citiranih ugotovitev, stališč in sklepov s 
predlogom, da naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pospeši pripravo zako- 
nodaje s področja dejavnosti materialne proizvodnje posebnega družbenega 
pomena in upošteva mesto in vlogo krajevne skupnosti pri opravljanju teh 
dejavnosti ter predloži možne rešitve za združevanje sredstev za potrebe teh 
dejavnosti v krajevni skupnosti. 

O pobudi občin Litija in Zagorje sta razpravljala tudi Odbor Predsedstva 
Republiške konference SZDL za komunalni sistem in krajevno samoupravo 
ter Sekcija za krajevne skupnosti in Sekcija za družbenoekonomske odnose pri 
Skupnosti slovenskih občin na skupni seji. Gradivo je bilo objavljeno v 24. 
številki Občana, 23. oktobra 1980. Podlaga za razpravo na skupni seji teh teles 
so bile ugotovitve, stališča in sklepi in tudi analiza o aktualnih problemih fi- 
nanciranja krajevnih skupnosti v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah. 
Na tem mestu želim izreči posebno zahvalo in priznanje skupnosti slovenskih 
občin za izdelavo tako celovite in kvalitetne analize, ki smo jo potrebovali vsi. 

Temeljno izhodišče v današnji razpravi je vsekakor naslednje. Krajevna 
skupnost je posebna samoupravna interesna skupnost delovnih ljudi in obča- 
nov v kraju prebivanja, je demokratična in samoupravna oblika povezovanja, 
uresničevanja in zadovoljevanja celotnega kompleksa neposrednih interesov 
in potreb, o katerih se delovni ljudje in občani v sodelovanju in povezovanju 
z delovnimi ljudmi in organizacijami združenega dela in drugimi temeljnimi 
organzacijami, samoupravnimi organizacijami in skupnostmi neposredno, svo- 
bodno in enakopravno dogovarjajo in o katerih samostojno odločajo. Sedanja 
praksa financiranja krajevnih skupnosti pa teh pravic in odgovornosti v celoti 
ne zagotavlja, saj obstaja še vedno močna centralizacija tako nalog kakor tudi 
za njihovo uresničitev potrebnih sredstev na občinski in medobčinski ravni. 

Očitno bi dosegle krajevne skupnosti na področju financiranja večje uspe- 
he, če bi dejansko same izdvajale sredstva za skupne potrebe, da torej sredstev 
ne bi prejemale prek posrednika. Tako bi morale postati krajevne skupnosti 
enakopraven partner v trikotniku temeljna organizacija—samoupravne inte- 
resne skupnosti—krajevna skupnost. Da bi se uresničevala in v celoti uvelja- 
vila vloga krajevnih skupnosti v političnem sistemu socialističnega samouprav- 
ljanja, je Skupščina SR Sloevnije na zasedanju vseh zborov 8. 10. 1975 spre- 
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jela stališča, priporočila in sklepe in na skupni seji vseh zborov 19. 1. 1977 sta- 
lišča z osnovnim ciljem, da bi krajevna skupnost z uresničitvijo novih odnosov 
dejansko postala skupaj s temeljnimi organizacijami združenega dela in dru- 
gimi samoupravnimi dejavniki tudi oblika samoupravne družbene integracije 
in samoupravna baza oblasti delavskega razreda in vseh delovnih ljudi. 

Že predloženi osnutek ugotovitev, stališč in sklepov dokazuje, da nismo 
v celoti uresničili vseh ciljev in nalog, ki smo si jih postavili že v letu 1975, 
s stališči in priporočili za nadaljnji razvoj krajevnih skupnosti in stališči o re- 
alnem razvoju krajevnih skupnosti v Sloveniji v letu 1977. Zlasti niso bile v 
celoti realizirane naloge iz 9. poglavja stališč, priporočil in sklepov iz leta 1975, 
ki zahtevajo razrešitev prav tistih odprtih vprašanj, katerih rešitev predlagata 
v svojih pobudah občina Litija in Zagorje ob Savi. Dokazov za to ni treba 
iskati, saj je s predlaganimi sklepi, ki so predmet današnje razprave, ponovno 
naloženo Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da predloži možne rešitve za 
združevanje sredstev za potrebe v krajevni skupnosti in da se zagotovi pri 
usklajevanju republiške zakonodaje in drugih splošnih aktov, da bo nova 
vloga in položaj krajevne skupnosti popolnoma vgrajen v celoten sistem. 

Prav tako Skupnost slovenskih občin, ki ji je bila z dokumenti iz leta 1975 
izrecno naložena ta naloga, ni izpolnila svoje naloge in ni pripravila skupaj z 
drugimi dejavniki v republiki načel za financiranje skupnih potreb v krajev- 
nih skupnostih ter načel, po katerih bi občine odstopale tudi del svojih sred- 
stev, to je davkov, taks in drugih davščin, z upoštevanjem načela solidarnosti, 
da bi tako zagotovili enakopravne možnosti delovnih ljudi in občanov pri ures- 
ničevanju njihovih temeljnih pravic v temeljnih skupnostih. Če Skupnost slo- 
venskih občin za to ni poklicana, potem je narobe, tako kot se sedaj razpravlja, 
da smo takrat to zapisali. Predvidevam, da je bilo mišljeno, da bi tak družbeni 
dogovor postal temeljni samoupravni akt na tem področju že za srednjeročno 
obdobje 1976—1980. Dejansko pa Skupnost slovenskih občin takega družbenega 
dogovora ni pripravila in je prepustila, da se je to urejalo v regijah, kar je v 
določenem pogledu, po moji oceni in po oceni naše delegacije, povzročilo še 
več težav, neenotnost sistema ter nadaljnjo centralizacijo sredstev. 

Zvezna resolucija o nadaljnjem razvoju krajevnih skupnosti predvsem 
poudarja, da bi bilo potrebno z republiškim oziroma pokrajinskim zakonom ali 
družbenimi dogovori, torej republiškimi, pokrajinskimi in regijskimi, določiti 
temeljna načela postopka oblikovanja in skupnih kriterijev oblikovanja kra- 
jevnih skupnosti kakor tudi način njihove registracije. Stališča o ureditvi kra- 
jevnih skupnosti s posebnim zakonom se v republikah oziroma avtonomnih 
pokrajinah sicer razlikujejo. Zakonsko ureditev pripravljajo v Vojvodini, v 
SR Crni gori, v SR Srbiji in v SR Hrvatski, kjer nameravajo to najbolj po- 
drobno urediti. Po osnutku zakona v SR Hrvatski o krajevnih skupnostih je 
opredeljeno, da delovni ljudje in občani v krajevni skupnosti razpolagajo z 
družbenimi sredstvi in odločajo o njihovi uporabi ter jih združujejo s sredstvi, 
s katerimi upravljajo delavci in delovni ljudje, v temeljnih organizacijah sa- 
moupravnih interesnih skupnostih in drugih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih. Pri tem je izhodišče samoupravno planiranje razvoja krajevne 
skupnosti. 

Na delegatsko vprašanje delegacije iz občine Litija, če bo Izvršni svet pri- 
pravil in predložil zakon o krajevnih skupnostih, v katerem bi med drugim 
razrešili tudi problem financiranja krajevnih skupnosti, je Izvršni svet na seji 
Zbora občin 25. 3. 1980 odgovoril, da zakon ni potreben, dopustil pa je možnost, 
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da je potrebno nekatera vprašanja proučiti in če bo potrebno taka vprašanja 
urediti z zakonom. 

Iz prej omenjene analize, ki jo je pripravila Skupnost slovenskih občin in 
je objavljena v Občanu, izhaja, da praksa opozarja na še odprta vprašanja. 
Dosedanje razprave v republikah in avtonomnih pokrajinah o financiranju kra- 
jevnih skupnosti so namreč opozorile na določene pomanjkljivosti in aktualiza- 
cijo vprašanj normativne ureditve te materije. 

Vprašanje materialne baze krajevne skupnosti se ni vselej reševalo v 
skladu z njenim družbenim bistvom in vlogo ter dejanskimi možnostmi. Poleg 
tega je tako stanje materialne osnove krajevnih skupnosti tudi vplivalo na 
počasno uresničevanje svobodne menjave dela, na manj tesno samoupravno 
povezovanje delovnih ljudi in občanov v krajevnih skupnostih z organizacijami 
združenega dela, samoupravnimi interesnimi skupnostmi ter z drugimi samo- 
upravnimi organizacijami in skupnostmi, kakor tudi na počasno uresničevanje 
sistema samoupravnega planiranja. 

Iz dosedanje razprave o vprašanjih financiranja krajevnih skupnosti v re- 
publikah in avtonomnih pokrajinah nedvomno izhaja ocena, da je treba opu- 
stiti dosedanje metode centralizacije sredstev za zadovoljevanje skupnih po- 
treb na enem mestu v občini, kajti to zavira uresničevanje ustavne zamisli 
krajevne skupnosti. Razvijati je treba številne druge metode financiranja 
skupnih potreb, o katerih govori predvsem tudi ustava in ki doslej skoraj niso 
prišle do izraza. 

V dosedanji razmeroma dolgi razpravi o materialni osnovi in financiranju 
krajevnih skupnosti so bila izražena tudi mnenja in pomisleki, da za poseben 
zakon v ustavi ni podlage. Tako stališče demantirata 1. in 2. točka 324. člena 
Ustave SR Slovenije, ki določa: »Zakon lahko določa temeljna načela na nasled- 
njih področjih, ki jih delovni ljudje in občani samostojno urejajo v občini, 
v krajevnih skupnostih, samoupravnih interesnih skupnostih in v organizacijah 
združenega dela.« Prebrala bom samo prvo in drugo točko. »Organizacija sa- 
moupravljanja v občini in krajevni skupnosti; financiranje skupnih potreb v 
krajevnih skupnostih in v občinah.« Torej, ustavna podlaga je podana. Za iz- 
dajo posebnega zakona o financiranju skupnih potreb v krajevnih skupnostih 
torej ni nobene ovire. 

Razprava o tej točki dnevnega reda današnje seje je potekala v naši ob- 
čini v Svetu za družbenopolitični sistem pri Občinski konferenci SZDL 29. 10. 
letos in na seji delegacij 31. 10. 1980. Delegacija je sprejela naslednja stališča 
in predloge: 

1. Zakon ali družbeni dogovor o financiranju krajevnih skupnosti naj bo 
sprejet po najkrajši poti, da bi tako lahko zagotovili materialno osnovo ozi- 
roma sistem financiranja krajevnih skupnosti v naši republiki za naslednje 
srednjeročno obdobje 1981—1985. Ni namreč sprejemljivo stališče, da bi v letu 
1981 in tudi v prihodnjih letih obdržali sedanji sistem, kar je mogoče zaznati 
iz stališč, izrečenih v nekaterih občinah, kakor tudi regijah. 

2. 2e za leto 1981 in dalje vsako leto je potrebno na podlagi kriterijev za 
dopolnilno financiranje občin opredeliti tudi enotne kriterije za financiranje 
dejavnosti krajevnih skupnosti v dopolnjevanih občinah. 

3. Izvrši svet naše Skupščine naj prouči in pripravi podrobnejše poročilo, 
kako se v praksi uresničuje materialna osnova krajevnih skupnosti na pod- 
lagi zakonodaje s področja dejavnosti materialne proizvodnje posebnega druž- 
benega pomena, ki je že sprejeta, in pripravi do konca tega leta predloge za 
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izdajo ustrezne zakonodaje iz teh področij, z upoštevanjem mesta in vloge kra- 
jevnih skupnosti pri opravljanju teh dejavnosti ter predloži možne rešitve za 
združevanje sredstev za potrebe teh dejavnosti v krajevnih skupnostih. Dele- 
gacija namreč ocenjuje, da se kljub sprejeti zakonodaji še ne uresničuje eden 
od ciljev, da bi bila krajevnim skupnostim na tej osnovi zagotovljena v zadostni 
meri materialna osnova. Dogaja se celo to, da se prenašajo na krajevno skup- 
nost posamezne naloge brez materialne osnove oziroma brez sredstev. 

4. Delegacija je mnenja in predlaga, da se s sistemskimi rešitvami zagotovi 
dosledno upoštevanje domicilnega principa, to se pravi principa po kraju pre- 
bivanja občana-delavca, ne samo pri uresničevanju osnovnega sistema finan- 
ciranja programa krajevnih skupnosti, ki se sedaj financira iz glavarine, temveč 
tudi na vseh tistih področjih dejavnosti samoupravnih interesnih skupnosti ma- 
terialne proizvodnje posebnega družbenega pomena in družbenih dejavnosti, 
kjer se pojavljajo neposredni interesi delovnih ljudi in občanov v krajevnih 
skupnostih. To stališče zastopa delegacija zato, ker se ne uresničuje dosledno 
ustavno načelo, da delovni ljudje zagotavljajo in združujejo svoja sredstva za 
skupne potrebe v občini in krajevnih skupnostih, v katerih delavci in njihove 
družine živijo. 

5. Delegacija sicer podpira osnutek predloga ugotovitev, stališč in skle- 
pov, vendar meni, da so predvsem ponavljanje že sprejetih dokumentov. Vse- 
kakor pa menimo, da bo storjen eden od pomembnejših korakov že s tem, če bo 
ta, na današnji seji predloženi dokument, sprejet. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Pungerčar! Besedo 
ima tovariš Janez Pangeršič! 

Janez Pangeršič: Tovarišice in tovariši delegati! Pobuda občin 
Litija in Zagorje ob Savi o uresničevanju ustavnih določil glede materialne 
osnove oziroma sistema financiranja krajevne skupnosti je imela namen, da se 
sprejme ustrezen akt o financiranju krajevnih skupnosti oziroma, da se sistem- 
sko dogradi že obstoječa zakonodaja. V obširni razpravi v vseh organih občin- 
ske in republiške Skupščine je bilo poudarjeno, da se pobuda obeh občin na- 
naša na pereč problem zagotavljanja sredstev za opravljanje tistih nalog kra- 
jevnih skupnosti, ki so zapisane v ustavi in sistemskih zakonih. 

Odbori in komisije zborov Skupščine SR Slovenije so v razpravi podali 
mnenje, da ni potrebe po posebnem zakonskem urejanju materialne osnove 
krajevne skupnosti kot tudi da ni sprejemljiv poseben republiški dogovor o 
financiranju krajevnih skupnosti, ker bi to pomenilo vzpostavljanje dvotirnega 
urejanja ob že urejenih družbenoekonomskih odnosih na tem področju. 

S to ugotovitvijo se ne moremo popolnoma strinjati, saj našo trditev ute- 
meljujejo že sprejeti sklepi in stališča zborov Skupščine SR Slovenije še iz leta 
1975. O celotni problematiki smo v občini obširno razpravljali, končno pa sta 
svoja stališča predlagali tudi delegaciji za Zbor občin in Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije, ki sta obširno razpravljali o osnutku ugotovitev, sta- 
lišč in sklepov, ki so pripravljeni za sejo zborov Skupščine SR Slovenije. Le-ti 
nakazujejo možnost zagotavljanja materialne osnove za zadovoljevanje skup- 
nih in splošnih potreb delovnih ljudi in občanov v krajevnih skupnostih na 
podlagi sprejetih programov in samoupravnih sporazumov interesnih skup- 
nosti v občini. Takšen način je sprejemljiv in ga v celoti tudi podpiramo. S 
tem pa se odpravlja tudi glavarina, ki je bila doslej glavni vir financiranja. 
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Ob tem pa moramo ponovno poudariti, da takšnega načina zbiranja ni bilo 
možno popolnoma uveljaviti že v sami občini, posebej pa še ne izven nje. Ravno 
tako pa je bil takšen način zbiranja sredstev ocenjen kot protiustaven. 

Menimo, da je zbiranje sredstev prek interesnih skupnosti za zadovolje- 
vanje potreb krajevnih skupnosti možen in uresničljiv. Dosledno pa se po- 
stavlja vprašanje samoupravnega sporazuma, saj vemo, da sporazumi veljajo 
le za delavce, ki združujejo svoje delo v občini. Glede na to, da imamo precej 
delavcev, ki združujejo svoje delo izven občine, pa s takšnim načinom nismo 
zadovoljni in menimo, da bo treba v nadaljnjem postopku še posebej urediti 
problem financiranja krajevnih skupnosti prek komunalne interesne skupnosti. 

V celoti tudi podpiramo sklepe, ki nalagajo Izvršnemu svetu Skupščine 
SR Slovenije, da pripravi zakonodajo s področja dejavnosti materialne pro- 
izvodnje, da spremlja izdelavo planskih dokumentov v krajevnih skupnostih 
ter da opredeli enotne kriterije za financiranje dejavnosti krajevnih skupnosti 
v dopolnjevanih občinah, vse s ciljem krepitve krajevne samouprave. Hvala 
lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Zdenka 
Jurančič kot predstavnica predlagatelja! 

Zdenka Jurančič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Družbenopolitični zbor Skupščine občine Litija in Skupščine občine Za- 
gorje ob Savi sta predložila pobudo za ureditev vprašanja materialne osnove 
za zadovoljevanje skupnih potreb delovnih ljudi in občanov v krajevnih 
skupnostih. 

Skupščina občine Zagorje ob Savi v svoji pobudi predlaga sprejem poseb- 
nega akta — zakona ali družbenega dogovora, ki bi v skladu s 74. členom usta- 
ve SR Slovenije omogočal, da krajevne skupnosti pridobivajo sredstva tudi iz 
dela dohodka temeljnih organizacij združenega dela, ki ga za zadovoljevanje 
tistih delavskih potreb, ki jih delovni ljudje ne zadovoljujejo v samoupravnih 
interesnih skupnostih, temveč v krajevnih skupnostih namenijo delavci v te- 
meljnih organizacijah. 

Družbenopolitični zbor Skupščine občine litija pa v pobudi meni, da bi 
moralo zagotavljanje materialne osnove temeljiti predvsem na namenskem 
samoupravnem združevanju dela in sredstev na osnovi sklenjenih samouprav- 
nih sporazumov o temeljih planov krajevnih skupnosti in planov samoupravnih 
organizacij in skupnosti. 

Namen obeh pobud je, da se z ustrezno ureditvijo ustvarijo možnosti za 
dejansko realizacijo oziroma uresničevanje že sprejetih predpisov, ki delno ure- 
jajo financiranje oziroma zadovoljevanje potreb po krajevnih skupnostih, še 
vedno pa ni mogoče doseči njihove ustrezne izvedbe. 

Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj in Odbor za finance Zbora 
občin sta obe pobudi podrobno proučila. Upoštevala pa sta tudi vsa dosedanja 
stališča in opredelitve zborov Skupščine SR Slovenije, ki so navedene v osnutku 
obravnavanega akta. 

Posebej sta obravnavala vprašanja, ali bi bilo možno in potrebno to pod- 
ročje urediti s posebnim zakonom oziroma z družbenim dogovorom za območje 
republike. Pri tem sta v zvezi z določbami 324. člena republiške ustave, ki sicer 
dopušča, da se lahko temeljna načela financiranja skupnih potreb v krajevni 
skupnosti uredi z zakonom, ugotovila, da je ta določba ustave že realizirana z 



43. seja 463 

uveljavitvijo zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela, posebnih za- 
konov in republiškega zakona o planiranju, ki v celoti opredeljuje tudi te- 
meljna načela financiranja skupnih potreb v krajevnih skupnostih. 

Za podrobno urejanje tega področja pa je bilo ugotovljeno, da ustavna 
podlaga ni podana, saj je to prepuščeno medsebojnim razmerjem oziroma 
samoupravnemu sporazumevanju o medsebojnih pravicah, obveznostih in od- 
govornostih v sistemu družbenega planiranja. Odbora sta tudi menila, da tudi z 
družbenim dogovorom na ravni republike ne bi bilo mogoče konkretizirati na- 
čel za zadovoljevanje skupnih potreb v krajevnih skupnostih. Pri odločanju 
o namenu in obsegu nalog in za to potrebnih sredstev, je potrebno izhajati 
predvsem iz pomembnosti posameznih nalog za življenje v krajevni skupnosti 
in njihovega prioritetnega razreševanja in iz dejanskih dohodkovnih možnosti 
združenega dela, stopnje razvitosti krajevnih skupnosti, njihovega značaja kot 
mestnih, primestnih ali vaških skupnosti in dosežene stopnje razvoja družbeno- 
ekonomskih odnosov na vseh področjih družbene reprodukcije. To pa so obe- 
nem bistveni elementi, o katerih mora biti doseženo soglasje v samoupravnih 
sporazumih o temeljih planov krajevnih skupnosti; nekateri od njih pa morajo 
najti svoje mesto v dogovoru o temeljih plana občine. 

Izhajajoč iz teh stališč, sta odbora menila, da zakon ni potreben, da pa 
gre za pomembno področje življenja in dela delovnih ljudi in občanov, kar 
narekuje, glede na doseženo stopnjo razvoja, dodatne spodbude za bolj poeno- 
teno urejanje vprašanj, ki zadevajo zagotavljanje materialne osnove za zado- 
voljevanje skupnih in splošnih potreb v krajevnih skupnostih. 

Rezultat tega spoznanja je osnutek ugotovitev, stališč in sklepov, ki sta 
ga predložila odbora, in ki naj nadomesti zakon, in tudi republiški družbeni 
dogovor o financiranju skupnih in splošnih družbenih potreb v krajevnih 
skupnostih. Osnutek akta izhaja torej iz temeljne ugotovitve, da se ustavna 
vloga in položaj delovnega človeka in občana v krajevni skupnosti prepočasi 
uresničuje. 

Prav tako se prepočasi uveljavljajo odnosi v sistemu družbenega plani- 
ranja in v svobodni menjavi dela. Zato se vse prepogosto krajevna skupnost 
ne more uveljaviti kot temeljna samoupravna skupnost in kot enakopraven 
subjekt v sistemu samoupravnega družbenega planiranja, zlasti še, ker so in- 
teresi občanov v krajevnih skupnostih premalokrat odraz širših spoznanj o 
skupnih življenjskih potrebah ter o stvarnih možnostih za njihovo zadovolje- 
vanje. 

S tega vidika je v osnutku zakona torej poudarjena nujnost učinkovitega 
uresničevanja zakonov, ki zadevajo zadovoljevanje skupnih potreb občanov v 
krajevnih skupnostih in izvrševanje dela nalog, ki so po svoji vsebini sestavni 
del zadovoljevanja splošnih družbenih potreb, zlasti v zvezi z uresničevanjem 
delegatskega sistema, nalog obrambe, samozaščite in podobno. 

Odbora pa sta posebej poudarila, da je bilo v dosedanjem uveljavljanju 
teh načel največ težav prav pri izpeljavi ustavnih določb, da za dejavnosti v 
krajevni skupnosti prispevajo tudi delavci — občani, ki delajo v temeljnih or- 
ganizacijah združenega dela izven območja krajevne skupnosti in pa posebej 
izven območja občine. 

S tem v zvezi odbora predlagata, da z dogovorom o temeljih družbenega 
plana občine opredelijo naloge skupnega pomena za urejanje pogojev življenja 
občanov in razvoja krajevnih skupnosti, da udeleženci opredelijo svoje mate- 
rialne in druge možnosti, obveznosti in ukrepe za realizacijo teh nalog ter da 
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opredelijo in po potrebi poenotijo kriterije in merila, ki jih bodo udeleženci 
upoštevali pri svojih odločitvah. 

Zlasti pa bo potrebno doseči usklajenost prioritetnih potreb in nalog v 
samoupravnih sporazumih o temeljih planov v krajevnih skupnostih. Pri tem je 
zaradi dnevne migracije delavcev, ki seže izven območja krajevne skupnosti in 
občine, nujno potrebno usklajevanje na regionalni ravni, kar bi lahko dosegli 
v okviru skupnosti krajevnih skupnosti. V skladu s 131. členom zakona o pla- 
nirnaju delovni ljudje in občani, povezani s skupnimi interesi, v skladu s svo- 
jimi statuti in na samoupraven način, določajo skupne interese, ki jih bodo 
usklajeval v skupnosti krajevnih skupnosti in postopek planiranja v njej. 

Možno pa je tudi, da dve ali več krajevnih skupnosti z območja iste ali 
različnih občin sprejmejo samoupraven sporazum o usklajevanju planov. Uskla- 
ditev kriterijev in meril, ki naj bi bili podlaga za planiranje v krajevni skup- 
nosti, pa bi bilo mogoče doseči s posebnim družbenim dogovorom na ravni 
regije, ki bi nujno moral upoštevati tako razvitost krajevnih skupnosti kot tudi 
specifične razvojne potrebe in prioritetne naloge na področju skupne porabe 
v krajevnih skupnostih. 

Uskladitev pa bi bilo mogoče doseči tudi z ustavno in družbenopolitično 
aktivnostjo. Rezultati bi morali biti upoštevani v dogovorih o temeljih družbe- 
nih planov občin določene regije. Pri tem bi morali opraviti pomembno nalogo 
zbori krajevnih skupnosti in zbori združenega dela. Tak usklajen pristop pri na- 
črtovanju nalog krajevnih skupnosti bi omogočil združenemu delu ustrezen 
pregled potreb krajevnih skupnosti in v tem okviru ocenitev realnih možnosti 
združenega dela za zagotovitev potrebnih sredstev. 

V dosedanjih razpravah o zagotavljanju materialne osnove za delovanje 
krajevne skupnosti je bilo tudi predlagano, da se kot vir sredstev opredeli 
dohodek temeljne organizacije združenega dela. Odbora tem pobudam nista 
mogla slediti, ker bi s tako opredelitvijo uvedli drugačne rešitve kot izhajajo 
iz zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela lin posebnih zakonov na 
tem področju, pa tudi iz zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v 
družbenopolitičnih skupnostih. Viri za uresničevanje posameznih vrst progra- 
mov družbenih dejavnosti so namreč opredeljeni s posebnimi zakoni in je tako 
na primer dohodek opredeljen kot poglaviten vir za uresničevanje tako imeno- 
vanih zajamčenih programov in dela dogovorjenih programov. Za posebne 
ali dopolnilne programe, ki se določajo s samoupravnimi sporazumi o temeljih 
planov interesnih skupnosti posameznih področij, pa je po teh zakonih kot 
vir določen osebni dohodek in sklad skupne porabe, izjemoma pa tudi posloven 
sklad. Pomemben vir, predvsem za razširitev materialne osnove v družbenih 
dejavnostih, je tudi samoprispevek, torej prispevek iz čistega osebnega do- 
hodka oziroma dohodka ali prihodka delovnih ljudi in občanov, pa tudi sa- 
moprispevek v materialu in delu. Pri tem pa je treba upoštevati zakonske kri- 
terije za uvedbo samoprispevka in za določitev zavezancev, ki ne živijo v kra- 
jevni skupnosti oziroma občini, so pa na primer lastniki nepremičnin. Tak na- 
čelen pristop glede opredeljevanja virov izhaja tudi iz 74. člena ustave, ki med 
drugim določa, da temeljna organizacija združenega dela prispeva krajevnim 
skupnostim iz dela dohodka, torej že razporejenega, in gre tudi v tem pri- 
meru za prispevanje iz čistega dohodka oziroma iz sklada skupne porabe te- 
meljne organizacije. 

Podobno stališče je potrebno zavzeti tudi glede splošne porabe, ko je z za- 
konom oziroma odloki na podlagi zakona opredeljen način obdavčevanja ter 
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viri, osnove in prispevne stopnje za napajanje proračunov družbenopolitičnih 
skupnosti. S teh vidikov bi bilo torej neumestno, da se kot vir opredeljuje do- 
hodek, saj je od programov in nalog, določenih s samoupravnim sporazumom 
o temeljih plana krajevnih skupnosti, odvisno, katere naloge in kolikšen obseg 
posebnih ali dodatnih nalog bodo občani zadovoljevali v krajevni skupnosti. To 
velja tudi za prenesene naloge posameznih samoupravnih interesnih skupnosti, 
ko se prenašajo tudi sredstva iz vseh zakonsko opredeljenih virov, ne le iz 
dohodka. 

Opredeljevanje dohodka kot vira pa bi pomenilo tudi zanikanje narave sa- 
moupravnih sporazumov temeljnih planov krajevnih skupnosti kot skupnega 
planskega akta vseh dejavnikov, ki neposredno in bistveno posegajo v delo 
in razvoj krajevne skupnosti in ko torej ne gre za zajamčen program, določen 
z ustavo in zakonom. 

Takšne opredelitve sta odbora zasnovala predvsem na določbah zakona o 
sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije ter zakona 
o skupnih osnovah svobodne menjave dela. Pri tem pa sta posebej opozorila, 
da se glede na te sistemske rešitve prepočasi uveljavlja predvsem svobodna 
menjava po krajevni skupnosti in neposredna menjava dela v krajevni skup- 
nosti. S hitrejšim in učinkovitejšim uresničevanjem teh sistemskih rešitev pa 
bi bilo po mnenju odborov zlasti glede izvajanja dodatnih in posebnih pro- 
gramov moč doseči, da se krajevne skupnosti še v večji meri uveljavijo kot 
resnično življenjske skupnosti. Zato je potrebno čimprej v procesu kontinuira- 
nega planiranja s planskimi akti krajevnih skupnosti in samoupravnih interes- 
nih skupnosti oziroma dogovori o temeljih planov občin za naslednje srednje- 
ročno obdobje dosledno uveljaviti načelo svobodne menjave v krajevni skup- 
nosti na vseh področjih, ko je s posebnimi zakoni tak način zadovoljevanja 
skupnih potreb in interesov izrecno določen. Gre za del nalog na področju 
otroškega varstva, socialnega varstva, komunalnih dejavnosti, preskrbe ob- 
čanov in podobno ter na drugih področjih, opredeljenih v 41. členu zakona o 
skupnih osnovah svobodne menjave dela in 127. členu republiškega zakona o 
planiranju. 

Odbora sta predvsem ugotovila, da se neposredna menjava v krajevni 
skupnosti prepočasi uveljavlja, ali pa sploh še ni zaživela, čeprav gre za odnos, 
ki temelji na neposrednem združevanju dela in sredstev na podlagi samo- 
upravnega sporazuma oziroma pogodbe med uporabniki in izvajalci. To po- 
meni, da bo potrebno vzpostaviti neposreden odnos med delovnimi ljudmi in 
občani v krajevni skupnosti in izvajalci storitev. Obenem pa to pomeni, da bo 
potrebno tudi v temeljni organizaciji združenega dela bolj poudariti načelo, da 
je sklad skupne porabe rezultat minulega dela delavca-občana in odtod tudi 
njegova osebna upravičenost do razpolaganja s sredstvi tega sklada. 

Tovarišice in tovariši delegati! Skladno s stališči obeh odborov Zbora ob- 
čin ugotavljam, da je bil osnutek ugotovitev, stališč in sklepov v dosedanjih 
razpravah v delovnih telesih Skupščine in zborov ter v pristojnih telesih Re- 
publiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije enotno 
podprt. Torej so bile podprte ključne usmeritve iz stališč in sklepov, ki naj se 
podrobneje konkretizirajo na osnovi dosedanje in današnje razprave ter pri- 
spevajo k učinkovitejšemu urejanju vprašanj glede uveljavljanja skupnih po- 
treb in interesov občanov v krajevni skupnosti. 

Upoštevajoč povedano, predlagam zboru, da danes ne bi razpravljali in 
formalno odločali o sprejemu ali odklonitvi pobude Skupščine občine Litija in 
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Zagorja ob Savi, ker sta odbora kot odgovor na omenjeni pobudi pripravila 
ugotovitve, stališča in sklepe in menim, da je s tem namen pobude, upošteva- 
joč razloge, ki niso v prid zakona ali republiškega dogovora, dosežen. 

Vse skupaj pa nas čaka veliko napornega dela, da ta določila, ki smo jih 
zapisali v naša stališča, sklepe in priporočila že pred petimi leti, vsak na svo- 
jem področju uveljavimo. Iz lastne prakse tudi vem, da je za to področje po- 
trebno več naporov kot za izvedbo akcije v neki delovni organizaciji. 

Predsednica Silva Jereb: Predstavnik Izvršnega sveta pri tej točki 
dnevnega reda je dr. Kostja Konvalinka, republiški svetovalec v Izvršnem 
svetu. Mnenja in stališča Izvršnega sveta k tej točki dnevnega reda ste dobili. 
Omenjeni pobudi in osnutek ugotovitev, stališč in sklepov so bili objavljeni v 
Poročevalcu št. 17. 

Prejeli smo, kot že povedano, tudi mnenje Izvršnega sveta, danes na klop 
pa tudi pripombe, mnenja in usmeritve Predsedstva Republiške konference 
Socialistične zveze. 

Gradivo so obravnavali Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj, 
Odbor za finance, ki sta predložila skupno poročilo ter Odbor za družbenopoli- 
tični in komunalni sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta prav tako 
predložila pismeni poročili. Poročevalci, ali želite besedo? (Ne.) 

Danes na klop ste prejel tudi predlog stališč in predlogov Družbenopoli- 
tičnega zbora, ki obravnava danes pobudi in osnutek ugotovitev, stališč in 
sklepov v smislu 88. člena poslovnika Skupščine kot zainteresirani zbor. 

Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Besedo ima to- 
variš Vili Belič, delegat Skupščine mesta Ljubljane! 

Vili Belič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Tudi 
naša delegacija za delegiranje delegata v Zbor občin Skupščine SR Slovenije 
je to gradivo obravnavala. Ker so naša stališča identična s stališči predhodnih 
razpravljalcev, tega poročila ne bom bral, temveč ga bom oddal pismeno. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovarišica Zorka Čujovič, de- 
legatka iz občine Škof j a Loka. Prosim! 

Zorka Čujovič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov Skupščine občine Škofja Loka za Zbor občin Skup- 
ščine SR Slovenije je sicer sprejela stališča in podprla pobudo Skupščine občine 
Zagorje ob Savi in Litije glede urejanja in financiranja krajevnih skupnosti, 
vendar se v celoti strinjam s svojo predgovornico in menim, da bo to, kar bom 
prebrala, morda tudi pomoč in spodbuda za nadaljnje delo. 

Ker je po našem mnenju tovrstna problematika v celotnem slovenskem 
prostoru neurejena, predlagamo ustanovitev ustreznega družbenega sveta, ki 
naj bi to področje analiziral in predlagal ukrepe za izboljšanje razmer glede 
delovanja in financiranja krajevnih skupnosti tako za celotno republiko, za 
razvite in nerazvite občine, kakor tudi po posameznih občinah, glede na bolj 
ali manj razvite krajevne skupnosti. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Maks Kurent, dele- 
gat iz občine Trebnje, ima besedo! 
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Maks Kurent: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor občin in Predsedstvo Občinske konference SZDL 
sta obravnavala predlog Krajevne skupnosti Mirna, izoblikovan na petem sre- 
čanju pobratenih krajevnih skupnosti Jugoslavije, prvih dobitnic zveznega 
priznanja. Predlog je izoblikovan v smislu sprejema posebnega republiškega 
zakona, tako da bi te obveznosti postale zakonske, osnova pa naj bi bil dohodek 
temeljnih organizacij. 

V nadaljnjih intenzivnih razpravah smo prišli do ugotovitve, da bi do- 
datno obremenjevanje gospodarstva slabelo že tako ali tako slabo reproduk- 
tivno sposobnost in da bi s sprejemom zakona v bistvu omejevali načine samo- 
iniciativnega povezovanja med temeljnimi organizacijami in krajevno skup- 
nostjo. Glede na to podpiramo predlog, da se del sredstev za delovanje krajev- 
nih skupnosti pridobi v smislu svobodne menjave dela med samoupravnimi 
interesnimi skupnostmi in krajevno skupnostjo, in sicer v tem smislu, da se 
krajevne skupnosti s samoupravnimi interesnimi skupnostmi dogovore o pre- 
vzemu določenih nalog, zato pa bi jim samoupravne interesne skupnosti mo- 
rale odstopiti potrebna sredstva. Ti dogovori bi morali biti doseženi ob spre- 
jemu letnih programov samoupravnih interesnih skupnosti in krajevne skup- 
nosti. 

Pri tem se vseeno pojavijo problemi pri financiranju tistih nalog v kra- 
jevnih skupnostih, ki jih ne pokrivajo programi samoupravnih interesnih 
skupnosti. S tem mislimo na administrativno-tehnična opravila, povezana z de- 
legatskim sistemom in sistemom ljudske obrambe in družbene samozaščite. Ta 
sredstva bi bilo potrebno opredeliti z letnim programom in najti ustrezne vire. 
Eden od možnih načinov je financiranje iz občinskih proračunskih dohodkov 
ki bi jih občine prepuščale krajevnim skupnostim. V dosedanji praksi opažamo, 
da večje krajevne.. skupnosti ne morejo normalno delovati, če nimajo zaposle- 
nega rednega administrativno-tehničnega delavca. Zavedamo se, da ta dodatna 
sredstva lahko predstavljajo za krajevno skupnost v njenem letnem programu 
le 10 do 20%. Pomemben vir so samoprispevki krajanov, ki se v naši občini 
gibljejo od 2 do 3 % od neto osebnih dohodkov ter prostovoljno delo in do- 
datna sredstva krajanov za ureditev najnujnejših lokalnih komunalnih pro- 
blemov. Pri iskanju sredstev za izvedbo programov krajevnih skupnosti so 
nekatere krajevne skupnosti v naši občini zelo iniciativne in so pri tem dosegle 
lepe uspehe v smislu povezovanja z združenim delom, kar se kaže v velikem 
napredku v teh krajevnih skupnostih. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Jože Pečarič, delegat iz občine 
Krško, ima besedo. 

Jože Pečarič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V Krškem podpiramo pobudo Skupščine občine Zagorje ob Savi in predlog 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine občine Litija za ureditev sistema združe- 
vanja sredstev za financiranje krajevnih Skupnosti. Pri tem menimo, da je 
potrebno zagotoviti trdnejši vir za materialno osnovo, ker se o združevanju 
sredstev iz sklada skupne porabe resnično lahko samo dogovarjamo, združeva- 
nje pa je onemogočeno, ker sredstev v skladu skupne porabe ni dovolj in po- 
nekod komaj zagotavljajo pokrivanje osnovnih potreb delavcev v združenem 
delu. Iz tega razloga je pritok sredstev nereden in financiranje krajevnih skup- 
nosti ni zagotovljeno. 
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V novembru bomo podpisovali samoupravne sporazume o temeljih planov 
krajevnih skupnosti, samoupravne sporazume samoupravnih interesnih skup- 
nosti, dogovor o temeljih družbenega plana občine za obdobje 1981 1985, kjer 
bomo opredelili programe razvoja in financiranja za prihodnjih pet let. Zato 
je nujno že v teh dokumentih opredeliti način združevanja sredstev iz virov, 
ki bodo tudi dejansko zagotavljali delovanje krajevnih skupnosti. Menimo, da 
bi moral vsebovati ustrezno opredelitev sistema za združevanje sredstev za 
dejavnost krajevnih skupnosti dogovor o temeljih družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1981—1985. 

Predsednica Silva Jerebi Hvala lepa! Besedo ima Stanko Lesnika 
iz občine Šentjur pri Celju. Prosim! 

Stanko Lesnika: Tovarišice in tovariši! V dosedanji razpravi in 
tudi stališčih različnih delovnih teles je bila problematika financiranja kra- 
jevnih skupnosti obravnavana bolj z vidika formalnopravnih pogojev, da bi te 
zadeve uredili. Verjetno ni oporekati argumentom, ki jih ti organi imajo, ko 
zagotavljajo, da že sedanji sistem, ustava in zakonodaja, ob določenih pogojih 
seveda, omogočajo urejanje teh odnosov med krajevno skupnostjo in združe- 
nim delom. Verjetno tudi pobudo omenjenih dveh občin ni jemati kot diskusijo 
o takšni in drugačni ustavni opredelitvi, ampak je verjetno odraz tega, da vseh 
teh opredelitev v praksi zaradi različnih okoliščin in interesov ne morejo 
uresničiti. v 

Prav zaradi tega bi se v svoji razpravi, da ne bi ponavljal kar so rekli ze 
predhodniki, omejil na eno vprašanje, predvsem pa bi razpravljal z vidika po- 
gojev urejanja teh zadev v krajevni skupnosti, kjer temeljne organizacije ni 
in kjer delavci-občani delajo v desetih, dvajsetih ali pa celo petdesetih temelj- 
nih organizacijah. Materialne obveznosti krajevne skupnosti niso imaginarne, 
ampak jih lahko konkretno opredelimo v tri oblike. Eno so sredstva za funk- 
cioniranje krajevne skupnosti. 

Slišali smo oziroma brali v gradivu Izvršnega sveta, da naj bi v Sloveniji 
vse zadeve enotno uredili in s tem omogočili normalno delovanje pod enakimi 
pogoji, ali približno enakimi pogoji v vseh krajevnih skupnostih v Sloveniji. 
Ce bo to urejeno, bi lahko ta del problematike delovanja krajevnih skupnosti 
na nek način dali z dnevnega reda, čeprav bodo še problemi. Drugo področje 
so družbene dejavnosti, kjer je sistem nekako že utečen in se dejansko te de- 
javnosti normalno odvijajo, od investicijskih do osnovne dejavnosti. 

Tretji del pa so dejavnosti samoupravnih interesnih skupnosti materialne 
proizvodnje, kjer bi večino aktivnosti krajevnih skupnosti lahko uvrstili v 
področje komunale, vodooskrbe, mogoče deloma stanovanjskega gospodarstva 
in še nekaterih. In ravno na teh področjih nastaja po našem mnenju največ 
problemov. 

Gre za to, da vse sporazume in planske dokumente, kjer se dogovarjamo o 
združevanju sredstev za zadovoljevanje potreb in za izgradnjo komunalnih ob- 
jektov, cest ter za izgradnjo različnih objektov družbenega pomena podpisu- 
jejo temeljne organizacije in odvajajo sredstva v interesne skupnosti tistih 
občin, kjer ima temeljna organizacija sedež. To se pravi, da ta sredstva ne gredo 
tja, kjer ljudje zadovoljujejo te potrebe. Mislim, da je to temeljni problem, ki 
bi ga morali na nek način razrešiti. Gre za konkretno pobudo, da bomo morali 
v vseh teh gospodarskih interesnih skupnostih, kjer je evidentno, da delavci 
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ustvarjajo sredstva v temeljni organizaciji, koristijo usluge iz tega naslova v 
drugem okolju, uvesti domicilni princip. S tem bi odpravili velik del neskladij. 

2e večkrat smo dali pobudo za domicilno združevanje sredstev, ki bi po 
našem mnenju lahko odpravilo vrsto problemov tudi na področju stanovanj- 
skega gospodarstva, opremljanja zemljišč, zdravstva in še marsikje drugje. 
Vendar do zdaj zaradi različnih interesov ali okoliščin, takšne pobude niso do- 
živele večinske podpore v Sloveniji. Tudi zdaj, ko to pobudo podajam, nisem 
tak optimist, da bi bilo to možno realizirati v sedanjem srednjeročnem obdobju. 
To sem povedal zato, ker bi rad opozoril na resnico, da takšen način zajemanja 
dohodka, ko dohodek ostaja tam, kjer je sedež temeljne organizacije, kar di- 
rektno sili občine v zagovarjanje oziroma razširitve raznih lokalističnih teženj, 
pospešuje drobljenje gospodarskih kapacitet in pospešuje podvajanje kapacitet. 
Dejstvo je, da je v tem smislu zajemanja dohodka za skupne in splošne potrebe 
vključno s krajevnimi skupnostmi še zelo pomembno, ali delavci iz te občine 
delajo v tovarni, ki je na tej strani občinske meje, ali na drugi strani občinske 
meje. Od tega je odvisno, ali bo razvoj te družbeno-politične skupnosti hi- 
trejši ali počasnejši. To je žal res in mislim, da bi se morali tega zavedati, ko 
bomo koncipirali takšno ali drugačno zakonodajno osnovo za financiranje skup- 
ne in splošne porabe v krajevnih skupnostih. Če bomo uspeli te stvari preseči, 
bo verjetno odpadel marsikakšen lokalizem in negospodaren poseg in bodo 
ekonomske zakonitosti v našem gospodarstvu prišle bolj do izraza, kar bi bil 
verjetno velik prispevek tudi k stabilizaciji našega gospodarstva. 

Na koncu še to. Te pobude, ki so predložene, je treba temeljito proučiti. Te 
zadeve pa bi morali rešiti takoj, kajti, če jih ne bomo zdaj v okviru spreje- 
manja srednjeročnih planov, potem je v petih letih malo verjetno, da se bodo 
dejstva kaj spremenila. Hvala! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Še kdo želi besedo? (Ne.) To- 
variš Lesnika je bil sicer pesimist. Mogoče bi nas vendarle na koncu te raz- 
prave lahko navdal optimizem v tem smislu, da vsi, pa naj bodo predstavniki 
predlagateljev te pobude ali naši odbori, enako mislimo in enako želimo. Rada 
bi vam zagotovila, da je bil pristop v delovnih telesih, ko smo oblikovali ta 
osnutek dokumenta, res izredno resen in da smo vsi želeli, da bi se na pod- 
ročju krajevnih skupnosti nekaj premaknilo s tem, da se vsi jasno zavedamo 
in naš zbor po mojem mnenju danes tudi v celoti, da ne gre samo za papirje, 
kajti papirjev bi lahko še napisali, ampak gre resnično za konkretno družbeno 
aktivnost v Socialistični republiki Sloveniji, da stvar premaknemo. 

Res je, kar so povedali tovariši, da v drugih republikah in avtonomnih po- 
krajinah snujejo zakone. Mnenja pa so tudi tam različna: ali gre v bistvu za 
vmešavanje v samoupravljanje krajevnih skupnosti in za nepotrebno unifor- 
miranje zadev in tako dalje. Danes ni časa, da bi o tem govorili. Res je tudi 
to, da je bil pristop več ali manj, vsaj tako kot se iz papirja razume, pravno- 
formalen, čeprav je v podtonu ves čas bdela zavest, da brez akcije ne bomo 
naredili ničesar. 

Predlagam torej, da o pobudi ne bi glasovali, ker mislimo, da je vsebovana 
v osnutku tega republiškega dokumenta. Ta dokument pa bi predvsem v sta- 
liščih in sklepih dogradili, da bi bil kolikor se da še pripravnejši za konkretno 
rabo in da bi, če se le da, vplival še na sedanje planske aktivnosti. 

Mislili smo, da bi se zlasti v dogovorih o temeljih družbenih planov občin, 
usklajenih v regiji, morali zediniti verjetno za tiste prioritetne skupne naloge, 
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ki bi jih bilo v tem srednjeročnem planu v krajevnih skupnostih vendarle 
treba opraviti. Dogovoriti bi se morali za konkretne obveznosti združenega dela, 
da te naloge financira in ne samo znotraj svoje občine, ampak tam, kjer de- 
lavci živijo. Na ta način bi mogoče še dohiteli vlak, da se te minimalne potrebe 
ali pa prioritetne potrebe v krajevnih skupnostih financirajo, čeprav se je 
seveda treba zavedati položaja v temeljnih organizacijah združenega dela in 
vsega tistega, o čemer ste govorili. Ampak to ničesar ne spremeni. Ce sred- 
stev ni v tem ali onem skladu, jih tako ne bo mogoče imeti oziroma samo- 
upravnega sporazuma verjetno ne bo mogoče podpisati. 

Glede svobodne menjave dela je stvar taka, kakršno poznate in je ne bi 
ponavljala. Vsaj za naslednje srednjeročno obdobje bi si morali postaviti za 
cilj, da storimo nekaj v neposredni menjavi dela in da združujemo manj nalog 
in programov v občinskih interesnih skupnostih in da te potrebe neposredno 
zadovoljujemo že v krajevnih skupnostih, tam, kjer se to da, skladno z za- 
konom, ki smo ga že sprejeli. Za sedanje obdobje je možnost ta, da se v okviru 
samoupravnih interesnih skupnosti v posameznih občinah dogovorite, da bodo 
del nalog opravile krajevne skupnosti in da samoupravne interesne skupnosti 
del sredstev za te naloge odstopijo krajevnim skupnostim. 

Na programu imamo oceno uresničevanja družbenoekonomskih odnosov 
samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje pa tudi zakone iz 
tega področja: o komunalnih dejavnostih, o energetiki in tako naprej. Mislim, 
da je zdaj čas, da z združenimi močmi naredimo tisto, kar se da narediti in kar 
mislimo, da bi nam pomagalo pri odpravljanju ovir, o katerih govorimo. 

Glede splošne porabe gredo stvari zdaj v dve smeri. Eno je obveznost Iz- 
vršnega sveta, kot ste videli iz njegovega dopisa, da pripravi enotne kriterije 
za financiranje splošne porabe v krajevnih skupnostih za dotirane občine. Kjer 
pa ne gre za dotirane občine, bi najbrž lahko tudi v okviru tega našega do- 
kumenta navedli nekaj teh splošnih kriterijev, sicer pa je bila že dana po- 
buda s strani Skupnosti slovenskih občin, da bi morali zbori krajevnih skup- 
nosti v občinah govoriti o teh kriterijih, da ne bi bila to le stvar dogovora med 
predstavnikom sveta krajevne skupnosti in predstavnikom občinske skupščine, 
ampak da bi to šlo na zbore krajevnih skupnosti, lahko pa seveda tudi na 
zbore združenega dela. To so neke vrste orientacije za dograjevanje bodisi na- 
šega dokumenta, ali pa za konkretno akcijo. 

Pobudo Škofje Loke bi povezala s pobudo Republiške konference Socia- 
listične zveze in tudi naših odborov, da republiška Skupščina v naslednjem letu 
celovito oceni uresničevanje stališč, priporočil in sklepov iz 1975. leta oziroma 
iz 1977. leta. Takrat pa ne bi smeli ostati samo pri oceni, ampak bi morali opre- 
deliti smeri nadaljnjega razvoja in nadaljnje akcije in morali bi se spomniti 
tudi vsega tega, o čemer danes govorimo in tistega, o čemer nismo spregovo- 
rili. Ob tem, ko bi se snovala ta ocena in smeri nadaljnjega razvoja, bi se bilo 
dobro dogovoriti v okviru katerih organov v republiki, ki jih ni tako malo, 
bi si lahko pomagali, da bi prišli do najboljše ocene. Vprašanje je, ali je to zdaj 
novo ustanovljen družbeni svet, ali pa bi lahko Svet za vprašanja družbene 
ureditve razčistil nekatere dileme iz tega področja. Sicer predlagam in upam, 
da se z menoj strinjate, da naj to opravijo redni organi, ki jih v republiki 
imamo. Potem bi to oceno in take usmeritve predložili zborom republiške 
Skupščine. Mnenja sem bila, da je prav, da to na koncu povem. Želi še kdo be- 
sedo? (Ne.) 
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Ce ne, potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme na- 
slednji sklep: 

1. Osnutek ugotovitev, stališč in sklepov Skupščine SR Slovenije o zago- 
tavljanju materialne osnove za zadovoljevanje skupnih in splošnih potreb de- 
lovnih ljudi in občanov v krajevni skupnosti se sprejme. 

2. Predlog ugotovitev, stališč in sklepov pripravita Odbor za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj in Odbor za finance Zbora občin. 

3. Pri pripravi predloga ugotovitev, stališč in sklepov, naj predlagatelj 
upošteva stališča in predloge Družbenopolitičnega zbora, stališča, predloge in 
mnenja, dane v poročilih delovnih teles Skupščine in zbora, mnenje Izvršnega 
sveta, stališča predlagateljev, pobude in predloge iz razprave delegatov na seji 
zbora. 

Želi o takem sklepu kdo razpravljati? (Ne.) Prosim, da glasujete! Kdo je 
za? (53 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep, s tem da ostane 
naš delovni sklep o oceni, ki bi jo sprejeli naslednje leto. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o ukrepih za varnost jedr- 
skih objektov in naprav. 

Predlog zakona je Skupščini predložil Izvršni svet in za svojo predstav- 
nico določil tovarišico Tatjano Kosovel, članico Izvršnega sveta in predsed- 
nico Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo. Prosim, da po- 
vzame besedo! 

Tatjana Kosovel: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Zakon o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in ukrepih za 
varnost jedrskih objektov in naprav ureja tista vprašanja, ki jih morajo v 
skladu z zveznim zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji, ki je bil 
sprejet 1976 leta, urediti republike s svojimi zakoni. V Sloveniji je še v veljavi 
republiški zakon o varstvu pri ionizirajočimi sevanji iz 1966. leta. Bil je torej 
sprejet pred uveljavitvijo nove ustave in zveznega zakona, torej ne ureja vseh 
zadev, ki spadajo v republiško pristojnost. 

Razen tega je Zvezni izvršni svet izdal tudi uredbo o ratifikaciji spora- 
zuma med mednarodno agencijo za atomsko energijo in vlado SFRJ o pomoči 
agencije pri graditvi jedrskega obrata in sporazuma o dobavi storitev za obo- 
gatitev urana za jedrsko elektrarno v SFRJ. To je bilo 1976. leta. S to uredbo 
se je naša država zavezala, da bo uporabila osnovne standarde agencije za 
varnost in da bo zagotovila pogoje za varno delovanje jedrske elektrarne. 

Upoštevajoč torej zgornje, je predloženi zakon po svoji vsebini, lahko bi 
rekli, izvedbeni zakon, ki razmejuje in določa pristojnosti republiških uprav- 
nih organov. Nove pristojnosti so dodeljene tistim upravnim organom, ki so že 
sedaj delovali na tem področju in katerih pristojnosti so predpisane že v dru- 
gih zakonskih predpisih, ta zakon pa določa torej le nove pristojnosti, ki 
izhajajo iz zveznega zakona. 

Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine sta na sejah 30. 7. obrav- 
navala in sprejela osnutek zakona o izvajanju varstva pred ionizirajočimi se- 
vanji in o ukrepih za varnost jedrskih objektov in naprav ter naložila pred- 
lagatelju, naj pri pripravi zakonov upošteva mnenja teles obeh zborov in Za- 
konodaj no-pravne komisije Skupščine SR Slovenije. Pripombe so bile upošte- 
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vane, kar je videti iz obrazložitve pri predlogu zakona. Da bi bila vsebina za- 
kona bolj jasna in usklajena z najnovejšimi izkušnjami v zadnjem času, se je 
Izvršni svet odločil, da predlaga amandmaje k nekaterim členom predloga 
zakona. To so amandmaji, ki se nanašajo na 4., 13., 14. in 20. člen. 

Na sejah delovnih teles skupščinskih zborov, tako tudi na Odboru za 
družbenopolitični in komunalni sistem vašega zbora, je bilo opozorjeno, da bi 
kazalo nekatere strokovne tuje izraze nadomestiti s slovenskimi. Ti popravki 
so predloženi Zakonodajno-pravni komisiji Skupščine SR Slovenije, ki bo te 
redakcijske popravke upoštevala pri končni redakciji besedila zakona. 

Tovarišice in tovariši delegati! Predlagam, da sprejmete predlog zakona 
in amandmaje Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije in amand- 
maje Izvršnega sveta. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovarišica Kosovelova. Predlog 
zakona ste dobili. Obravnavala sta ga Odbor za družbenopolitični in komu- 
nalni sistem in Zakonodajno-pravna komisija. Oba sta zboru poročala. Želita 
poročevalca besedo? (Ne.) Pričenjam razpravo! Zeli kdo besedo? (Ne.) 

Ce ne, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Najprej bomo 
glasovali o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije k 11. členu, ki je razviden 
iz poročila z dne 21. 10. 1980. Predlagatelj se z njim strinja. Kdor je za pred- 
lagani amandma, naj prosim glasuje! (47 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

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

Danes ste na klop prejeli tudi amandmaje Izvršnega sveta k 4., 13., 14. in 
20. členu predloga zakona. Amandmaji so razvidni iz dopisa Izvršnega sveta 
z dne 4. 11. Se poročevalca odbora in komisije z amandmaji strinjata? (Da.) 

Ker amandmaji bistveno ne posegajo v zakonsko vsebino in ker so bili 
pripravljeni na osnovi pripomb delovnih teles Skupščine in zbora, predlagam, 
da o njih glasujemo skupaj. Se strinjate? (Da.) 

Kdor je torej za amandmaje Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (47 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandmaje Izvršnega sveta. 
Glasovati moramo še o predlogu zakona v celoti! Kdo je za? (46 delegatov 

glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o vpisu v sodni register. 

Predlog zakona je Skupščini predložil Izvršni svet in za svojega pred- 
stavnika določil tovariša Ivana Raua. Tovariš Rau, želiš besedo? (Ne.) 

Predlog zakona ste dobili. Obravnavali so ga Odbor za družbenopolitični in 
komunalni sistem, Komisija za narodnosti, in Zakonodajno-pravna komisija, 
ki so zboru predložili pismena poročila. Želijo poročevalci besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Ce ne, potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdo je 

za predlog zakona? (46 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 
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Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o zagotovitvi sredstev za udeležbo Socialistične federativne republike Jugosla- 
vije pri VI. dopolnitvi sredstev Mednarodnega združenja za razvoj. (IDA.) 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokra- 
jin. Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Slavko Polanič, namestnik republi- 
škega sekretarja za finance. Tovariš Polanič, želite besedo? (Ne.) 

Osnutek zakona so obravnavali Odbor za finance, Komisija za mednarodne 
odnose in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili poročila. Želijo 
poročevalci besedo (Ne.) 

Pričenjam razpravo! Zeli kdo besedo? (Ne.) 
Ce ne, potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme na- 

slednji sklep: 
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona o 

zagotovitvi sredstev za udeležbo Socialistične federativne republike Jugosla- 
vije pri VI. dopolnitvi sredstev mednarodnega združenja za razvoj-. 

2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin, da v imenu Skupščine SR Slovenije da soglasje k predlogu zakona o 
zagotovitvi sredstev za udeležbo Socialistične federativne republike Jugoslavije 
pri VI. dopolnitvi sredstev Mednarodnega združenja za razvoj. 

Kdo je za tak sklep? (46 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Ne.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 14. to čk o dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji sporazuma med Zveznim izvršnim svetom SFR Jugoslavije in 
vlado Ljudske republike Kitajske o vzajemni davčni oprostitvi dohodka od 
mednarodnega potniškega in blagovnega oziroma potniškega ali blagovnega 
pomorskega prometa. 

Predlog zakona je Skupščini predložila v soglasje Skupščina SFRJ. Pred- 
stavnik Izvršnega sveta je prav tako Slavko Polanič, namestnik republiškega 
sekretarja za finance. 

Predlog zakona ste dobili. Dobili ste tudi mnenje Izvršnega sveta in pred- 
log odloka o soglasju k predlogu zakona. 

Predlog zakona so obravnavali Odbor za finance, Komisija za mednarodne 
odnose in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pismena po- 
ročila. 

Želijo poročevalci besedo? (Ne.) Zeli kdo besedo? (Ne.) 
Če ne, potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdo je za 

predlog odloka o soglasju k predlogu zakona? (47 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o soglasju k pred- 
logu zakona. 

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

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve je predložila 
zboru v obravnavo in sprejem predlog odloka o izvolitvi člana Sveta republike. 

Predstavnik komisije je njen predsednik, Franjo Turk. 
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O predlogu pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Nihče.) če ne, dajem 
predlog odloka na glasovanje! Kdor je za, naj prosim glasuje! (48 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem je bil za 
člana Sveta republike izvoljen Albin Vipotnik. 

Preden zaključimo to točko dnevnega reda, moramo izvoliti oziroma ime- 
novati še skupino delegatov za pripravo delovnega osnutka programa dela 
zbora. 

V skladu s poslovnikom Skupščine in našega zbora ter informacijo o uve- 
ljavljanju metod in načinov dela Skupščine SR Slovenije, njenih zborov in de- 
lovnih teles, ki jih je zbor sprejel na prejšnji seji, je potrebno pripraviti delovni 
osnutek programa dela vseh zborov Skupščine SR Slovenije za leto 1981. V 
zvezi s tem predlagam, da na podlagi 29. člena poslovnika našega zbora imenu- 
jemo delovno telo, ki naj pripravi delovni osnutek programa dela zbora. V 
skupini naj bi bili, če se boste seveda strinjali, poleg mene še predsedniki de- 
lovnih teles našega zbora. Zato v skupino delegatov za pripravo osnutka de- 
lovnega programa predlagam naslednje delegate: tovariša Silva Gorenca, pred- 
sednika Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj, Mitjo Horvata, pred- 
sednika Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem, Zdenko Jurančičevo, 
predsednico Odbora za finance in Tomaža Vugo, predsednika Odbora za urba- 
nizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja ter sebe. 

Zeli o tej delovni skupini kdo razpravljati? (Ne.) Če ne, potem prosim, da 
glasujete! Kdo je za? (49 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno imenoval skupino delegatov za pripravo 
osnutka delovnega programa. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na predloge' in 
vprašanja delegatov. 

Po prvem odstavku 40. člena poslovnika Skupščine ima delegat v zboru 
pravico postaviti Izvršnemu svetu ali republiškim funkcionarjem, ki vodijo 
delo v republiških organih, vprašanja, ki se nanašajo na njihovo delo ali na 
zadeve iz njihove pristojnosti. Vprašanje lahko postavi delegat v zboru tudi 
predsedniku Skupščine, predsedniku zbora ali predsednikom delovnih teles, pa 
tudi skupščini samoupravne interesne skupnosti za območje republike, kadar 
enakopravno odloča s pristojnim zborom. 

K tej točki dnevnega reda ste prejeli delegatska vprašanja skupine dele- 
gatov iz občine Maribor in iz občine Izola. 

Na vprašanje skupine delegatov iz občine Maribor bo odgovoril tovariš 
Andrej Grahor, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za 
promet in zveze. 

Andrej Grahor: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Na zadnjem zasedanju zbora je vodja skupine delegatov Ahmet Kalač v 
imenu skupine delegatov Skupščine občine Maribor za Zbor občin Skupščine 
SR Slovenije postavil naslednja delegatska vprašanja: 

1. Katere okoliščine narekujejo v sedanjem času vztrajanje na izvedbi 
projekta predora Karavanke? 

2. Ali bodo oziroma kdaj bodo zbori Skupščine SR Slovenije in še pose- 
bej Zbor združenega dela, obravnavali možnosti in pogoje za uresničitev tega 
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zlasti finančno in devizno zahtevnega projekta in ali je lahko ta odločitev spre- 
jeta, ne da bi v dogovoru o temeljih plana družbenega razvoja za obdobje 
1981—1985 za področje cest bili opredeljeni objekti in njihovo finančno po- 
kritje? 

3. Predor pod Karavankami je del dogovora o izgradnji Ceste bratstva in 
enotnosti in hkrati finančno najzahtevnejši objekt. Vprašanje je, ali bi ta ob- 
jekt morala financirati SR Slovenija sama in zakaj? 

4. Dosedanja razprava v Republiški skupnosti za ceste, tako v njenem iz- 
vršilnem odboru kot skupščini, je ponovno opozorila na neskladja med težino 
odločitev in samoupravno organiziranostjo v tej skupnosti. Kdaj bo Republiš- 
ka skupnost za ceste organizirana v skladu z ustavo? 

V imenu Izvršnega sveta dajem naslednji odgovor na prva tri vprašanja. 
Izvršni svet se pridružuje oceni, da je predor pod Karavankami tehnično 

in finančno najzahtevnejši objekt transjugoslovanske Avtoceste bratstva in 
enotnosti. Mreža evropskih avtocest v Zvezni republiki Nemčiji ter v Repu- 
bliki Avstriji je do meje s Socialistično federativno republiko Jugoslavijo 
praktično v zaključni fazi. Zvezna republika Nemčija in Republika Avstrija sta 
povezali avtocestno mrežo pri Salzburgu in jo potegnili do Spitala. 

V Jugoslaviji smo začeli z izgradnjo Avtoceste bratstvo in enotnost, ki pa 
nima svoje naravne povezave proti severu, razen prek gorskih prelazov: Ko- 
ren 1073 metrov, Ljubelj 1030 metrov. Karavanški predor pomeni pomembna 
vstopna vrata v jugoslovanski prometni prostor, v nadaljevanju pa na Balkan 
in Bližnji Vzhod z izjemno močno obremenjeno prometno smerjo Hamburg— 
Munchen—Salzburg—Ljubljana—Beograd—Sofija—Istambul oziroma Atene. Z 
izgradnjo avtoceste Naklo—Ljubljana, obvoznice v Ljubljani in z rekonstrukci- 
jo posameznih delov avtoceste Ljubljana—Bregana bo ostal zlasti v zimskem 
času kritičen prehod prek Karavank. Z izgradnjo predora bi dobila avtocesta 
čez Visoke Ture v Avstriji svoje logično nadaljevanje proti jugovzhodu in po- 
vezavo z jugoslovanskimi lukami ter gospodarskim prostorom na jugovzhodu 
Evrope. Prek predora bi se usmerjal promet, ki je zanimiv z vidika izvoza, to- 
vorni promet za luki Koper in Reko, za industrijo v SR Sloveniji in Jugosla- 
viji, turistični promet, sezonski promet, vikend promet itd. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije obravnava izgradnjo predora skozi 
Karavanke kot eno izmed investicij v srednjeročnem obdobju 1981—1985. 
Gradnja je v jugoslovanskem in širšem evropskem interesu, zato njenega bre- 
mena ne more nositi samo SR Slovenija. Skladno s tem stališčem so predstav- 
niki Izvršnega sveta navezali kontakte z Zveznim izvršnim svetom, Izvršnim 
svetom Sabora SR Hrvatske, z vsemi članicami delovne skupnosti Alpe Adria 
ter z Republiko Avstrijo. Izvršni svet bo predložil informacijo o rezultatih teh 
razgovorov in o možnostih za gradnjo predora skozi Karavanke v razpravo ob 
srednjeročnem planu 1981—1985, ki bo potekala v Skupščini SR Slovenije. 

Odgovor na četrto vprašanje: Skupščina SR Slovenije bo 24. novembra 
letos obravnavala predlog za izdajo zakona o javnih cestah. Izvršni svet je k 
predlogu za izdajo zakona dodal še teze, da bi bila razprava čim bolj konkret- 
na in omogočila čim hitrejši sprejem zakona. Teze za ta zakon je že obravnaval 
Iniciativni odbor za novo Samoupravno interesno skupnost za ceste SR Slo- 
venije. Ob intenzivnem delu vseh družbenopolitičnih faktorjev bo možno, da 
proces sprejemanja zakona in proces novega samoupravnega organiziranja na 
tem področju potekata vzporedno in se končata v letu 1981. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Grahor! Tovariš Peter 
Hedžet, imaš še kakšno dodatno vprašanje? (Ne.) 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov iz občine Izola bo odgovoril 
tovariš Avgust Metlika, pomočnik predsednika Republiškega komiteja za trži- 
šče in splošne gospodarske zadeve. Prosim, tovariš Metlika! 

Avgust Metlika: Tovarišice in tovariši delegati! Tovarišica Vida 
Skapin, delegatka skupine delegatov Skupščine občine Izola, je na zadnji seji 
zbora postavila v zvezi z oskrbo s tekočim naftnim plinom Izvršnemu svetu 
naslednje vprašanje: 

Ze od junija meseca je preskrba s tekočim naftnim plinom omejena, kar 
povzroča težave v gospodinjstvih, zlasti tistih, ki uporabljajo izključno to vrsto 
energije za kuhanje in gretje. Za obalno območje bi ga potrebovali okoli 250 
ton, dobimo pa ga le 90 ton na mesec. V kolikor se to ne izboljša v doglednem 
času, bodo nastale hude težave spričo zimskega obdobja. Opisanih omejitev v 
sosednji republiki nimajo. Izhajajoč iz, tega, postavljamo naslednje vprašanje: 
kaj misli Izvršni svet ukreniti, da bi se preskrba izboljšala in zagotovile po- 
trebne količine plina pod enakimi pogoji za vse republike? 

Odgovor je naslednji: Zaradi pomanjkanja deviznih sredstev bo letos Ju- 
goslavija uvozila manj surove nafte. Tako bo na razpolago manj naftnih deri- 
vatov in s tem tudi tekočega naftnega plina. 

Po energetski bilanci Socialistične federativne republike Jugoslavije naj bi 
prejela Slovenija 56 000 ton tekočega naftnega plina, v lanskem letu pa ga je 
prejela 80 000 ton. Preskrba s tekočim naftnim plinom poteka v skladu z 
energetsko bilanco, le s tistimi količinami, ki jih od rafinerij dobivata Pe- 
trol in Istra-Benz, ki pokrivata manjši del potreb. Preskrba porabnikov, ki si 
zagotavljajo plin neposredno od Ina-plina Zagreb, to so plinarne Ljubljana, 
Celje in Maribor ter industrijske delovne organizacije, je pod bilančnimi koli- 
činami in zato občasno nastopajo težave pri preskrbi. 

Zaradi tega je bilo za izboljšanje preskrbe široke porabe v začetku letoš- 
njega leta uvoženih iz sredstev za intervencije na tržišču 3600 ton tekočega 
naftnega plina, sedaj pa uvažamo še dodatnih 1300 ton. 

Za zagotovitev enakomerne preskrbe s tekočim naftnim plinom je bilo 
nujno sprejeti določene ukrepe. Tako je bil v soglasju z distributerji teko- 
čega naftnega plina dogovorjen prioritetni vrstni red oskrbe. Prvenstveno je 
bila zagotovljena oskrba zdravstvenih in vzgojno-varstvenih ustanov obratov 
družbene prehrane in podobno. Nadalje je bilo dogovorjeno, da se začasno ne 
prodaja tekočega naftnega plina za motorna vozila in po potrebi omeji prodaja 
na eno jeklenko za kupca. 

Obalno področje oskrbujeta s tekočim naftnim plinom Plinarna Ljublja- 
na in Istra-Benz Koper. Oskrba na tem področju ni slabša kot na ostalih pod- 
ročjih Slovenije. Po zagotovilu distributerjev je celo boljša, saj v letošnjem 
letu ni bila prekinjena. Količine tekočega naftnega plina pri Istra Benzu v 9 
mesecih letošnjega leta celo nekoliko presegajo — približno za 3 % — predvi- 
devanja po bilanci. Razpoložljive količine v mesecu septembru pa so bile celo 
za 22 odstotkov višje kot v istem mesecu lani. Poprečne mesečne količine, ki 
jih je dobil Istra-Benz v 9 mesecih letos, so znašale 760 ton, od česar je bilo za 
široko potrošnjo prodanih 302 toni, torej znatno več kot ocenjuje skupina 
delegatov. 
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je večkrat opozoril pristojne zvezne 
organe na problematiko oskrbe z naftnimi derivati, posebej pa še s tekočim 
naftnim plinom. Prav tako sta večkrat intervenirala glede redne dobave teko- 
čega naftnega plina in ostalih naftnih derivatov Republiški komite za energe- 
tiko, industrijo in gradbeništvo pri Združenju naftnih gospodarstev Jugosla- 
vije, pri Zveznem komiteju za energetiko in pristojnih organih v SR Hrvatski 
ter Republiški komite za tržišče in splošne gospodarske zadeve pri Zveznem 
sekretariatu za tržišče in splošne gospodarske zadeve. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je predlagal številne ukrepe, med 
drugim takojšen sprejem družbenega dogovora med socialističnimi republika- 
mi in socialističnimi avtonomnimi pokrajinami o enakomerni preskrbi pod 
enakimi pogoji in pa sprejem predpisov prepovedi uporabe tekočega naftnega 
plina za pogon motornih vozil. 

Prav tako pa je Izvršni svet Skupščine Slovenije predlagal, da si skupno in 
v večji meri kot doslej prizadevamo za uresničitev programa varčevanja z 
energijo in s skupnimi napori dosežemo bistvenejše prihranke pri uporabi 
energije. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Tovariš Hojnik, odgovor boste 
dobili tudi pismeno. Imate še kakšno vprašanje? (Ne.) 

Želi še kdo od delegatov postaviti kakšno vprašanje? (Da.) Prosim, besedo 
ima tovariš Lojze Ceglar, delegat Skupščine Obalne skupnosti Koper! 

Lojze Ceglar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Rad bi zastavil naslednje delegatsko vprašanje: Skupina delegatov Skupščine 
Obalne skupnosti je na seji dne 3. novembra 1980 obravnavala stališča med- 
občinskega Sveta Zveze komunistov kraško-obalne regije, Sveta zveze sindi- 
katov in Socialistične zveze te regije o vprašanjih priprave planskih dokumen- 
tov ter v zvezi s tem postavljamo oziroma posredujemo naslednje vprašanje: 

1. Republiške interesne skupnosti pri pripravi planskih dokumentov ne 
upoštevajo dogovorjenih rokov, kar onemogoča usklajevanje načrtov v občinah 
in to v taki meri, da ne morejo pripraviti bilance realnih možnosti. 

Te kasnitve utegnejo resno škodovati pri vsebinski pripravi načrtov, ker 
bo zmanjkalo časa za javno razpravo in se utegnejo odločitve sprejeti na hitro 
in v ozkih krogih, kar pa ni cilj družbenega planiranja. Zato predlagamo, da 
republiška Skupščina postavi samoupravnim interesnim skupnostim zahtevo, 
da se držijo dogovorjenih rokov. 

2. Iz dosedanje javne razprave, kot ugotavlja Medobčinski svet kraško- 
obalne regije, izhaja zahteva, da se mora dogovorjena omejitev pri potrošnji 
na področju družbenih dejavnosti za naslednje srednjeročno obdobje upošte- 
vati tako v občini kot v republiki. 

Zato je nesprejemljivo, da republiške interesne skupnosti družbenih de- 
javnosti prenašajo nekatere pristojnosti za naslednje srednjeročno obdobje 
na občine, ne da bi ustrezno predvidevale zmanjševanje lastne porabe. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Sicer pa bomo konec novem- 
bra govorih na seji zbora tudi o tem vprašanju. 

Zeli še kdo postaviti delegatsko vprašanje? (Ne.) Zaključujem to točko 
dnevnega reda. 
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Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na predlog druž- 
benega dogovora o izdaji in plačilu doplačilne poštne znamke »XXXVI. sve- 
tovno prvenstvo v namiznem tenisu, Novi Sad, 1981. leta«. 

Predlog družbenega dogovora je Skupščini predložila v soglasje Skupščina 
Socialistične avtonomne pokrajine Vojvodine. Predstavnik Izvršnega sveta je 
tovariš Slavko Polanič, namestnik republiškega sekretarja za finance. Uvodno 
obrazložitev pa bo dal republiški sekretar za finance, tovariš Slapernik. 
Prosim! 

Anton Slapernik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Izvršni svet se je ob tem dogovoru oziroma iniciativi Vojvodine zna- 
šel v precej nerodni situaciji. Gre namreč za to, da smo v Skupščini o po- 
dobnih iniciativah v preteklosti že razpravljali in se opredelili proti takšnemu 
pristopu, da neka republika ali pokrajina kandidira za veliko prireditev, potem 
pa, ko je ta kandidatura že sprejeta, išče z dogovori pomoč celotne skupnosti 
za financiranje. Tako je pravzaprav Izvršni svet tudi v medrepubliškem uskla- 
jevanju v Komiteju za finance dalj časa zavračal takšen dogovor. 

Moram povedati, da so vse republike in pokrajine, razen Slovenije, svoje 
soglasje že dale. Na pobudo Skupščine Vojvodine je ta dogovor prišel v našo 
Skupščino in Izvršni svet je sklenil dati pozitivno mnenje. Pri tem se opiramo 
predvsem na naslednje. 

Gre za prireditev, za katero je kandidatura bila postavljena že pred več 
kot tremi leti, se pravi pred našimi prigovori in razpravami o tem, kako bi se 
takšne priredtive prirejale. Drugič, gre za to, da je v preteklosti tudi pri 
prvenstvenih, ki smo jih organizirali v Sloveniji, bila skupnost udeležena s 
sredstvi iz proračuna federacije. V tem primeru ne gre za takšno financiranje 
in smo seveda tudi proti kakršnemukoli financiranju podobnih prireditev iz 
zveznega proračuna. Težko bi oporekali, da gre sedaj tu za nek precedens ozi- 
roma, da gre za prvo prireditev take vrste, kjer se na nek način zbirajo sred- 
stva iz vse Jugoslavije. Tako je bilo tudi v prejšnjih primerih in pri prejšnjih 
prvenstvih. Tu gre za izdajo doplačilne poštne znamke, se pravi, ta sredstva 
se ne zbirajo iz proračuna niti ne iz sredstev organizacij združenega dela, am- 
pak iz sredstev občanov, ki bodo dali doplačilno poštno znamko na vsako po- 
štno pošiljko. 

Moram pa povedati tudi to, da je bila včeraj na obisku delegacija Izvršne- 
ga sveta Vojvodine in so nas tovariši iz Vojvodine opozorili na težave, s kate- 
rimi se srečujejo. Te težave so zelo podobne našim. Potrebno je zagotoviti do- 
datna sredstva za financiranje zveznega proračuna, s čimer se bomo srečali 
tudi mi, hkrati pa imajo pred seboj tudi to manifestacijo, ki se je ne da prekli- 
cati. Zato so nas tovariši iz izvršnega sveta prosili, naj tudi Izvršni svet Slo- 
venije zavzame pozitivno stališče do tega. Moram opozoriti in iskreno povedati, 
da smo s predstavniki Izvršnega sveta Vojvodine razpravljali o poštni znamki, 
pa tudi o mnogih drugih skupnih problemih, zlasti o proizvodnji hrane, o os- 
krbi, o odprtosti jugoslovanskega trga, torej o zadevah, ki so zelo aktualne. 
Moram pa tudi povedati, da tovariši iz Vojvodine niso pogojevali kakršnega- 
koli dogovora ali sodelovanja v zvezi s poštno znamko. Povedali so le, kakšne 
težave imajo. To je tudi eden od argumentov, zaradi katerih Izvršni svet pred- 
laga Skupščini, naj ta predlog sprejme. 

Hkrati bi povedal, da je iniciativo, ki je bila dana v Skupščini v lanskem 
letu ob razpravi o Mediteranskih igrah, Izvršni svet posredoval in da je ta 
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inciativa zdaj v Zvezi organizacij za telesno kulturo Jugoslavije, kjer se pri- 
pravlja dogovor o kriterijih, katere prireditve in v katerih primerih so lahko 
okarakterizirane kot prireditve takšnega pomena, za katere je treba v eni ali 
drugi obliki zagotavljati sredstva na nivoju cele Jugoslavije. Za vse ostale 
prireditve mislim, da mora veljati princip, da tisti, ki te prireditve organi- 
zira, nosi tudi v celoti odgovornost in breme glede zbiranja in združevanja 
finančnih sredstev za take prireditve. 

To so razlogi, zaradi katerih je Izvršni svet seveda z vsemi pridržki do 
takega načina in takega pristopa, ki jih je izrazil tudi ob prejšnjih primerih, ko 
so te stvari bile na dnevnem redu, kljub temu predlagal Skupščini, naj da 
soglasje k predlogu tega dogovora. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa tovariš sekretar! Predlog druž- 
benega dogovora ste dobili. Dobili ste tudi mnenje Izvršnega sveta in predlog 
odloka o pristopu k družbenemu dogovoru. Slišali pa ste tudi obrazložitev Iz- 
vršnega sveta. 

Predlog družbenega dogovora sta obravnavala Odbor za finance in Zako- 
nodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita po- 
ročevalca odbora in komisije besedo? (Ne.) Prosim predstavnico zborovske 
skupine delegatov, tovarišico Jurančičevo, da povzame besedo! 

Zdenka Jurančič: Odbor za finance je na svoji seji temeljito pro- 
učil to vprašanje. Iz poročila vidite, katere so bile dileme, na kaj smo pred- 
vsem opozorili. Ker kot poročevalec odbora nisem imela pooblastila za odlo- 
čitev, smo se danes v tej skupini, ki je bila imenovana na zboru, potem ko smo 
slišali razloge, jih je podal tovariš sekretar, odločili, da predlagamo zboru, 
da sprejme sklep o sprejemu odloka o pristopu k temu dogovoru, z vsemi di- 
lemami, ki še ostajajo. Vendar menimo, da je tisti korak, katerega je bilo 
nujno storiti zdaj le realiziran. Pismenega materiala ali pa rezultata sicer še 
nimamo. Po izjavah predstavnika Izvršnega sveta je akcija v teku in upamo, 
da bo to res zadnji ali pa eden zadnjih dogovorov, ki ga bomo sprejeli po ta- 
kem sistemu. Predlagam, da zbor sprejme sklep o pristopu k dogovoru. Hvala! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Pričenjam razpravo! Besedo 
ima tovariš Giovanni Miglioranza, delegat Skupščine občine Koper, ki bo go- 
voril v italijanskem jeziku. Ker ni uradnega prevajalca, bo prevajal tovariš 
Sašo Gruden, sekretar naše Komisije za narodnosti. Prosim! 

Giovanni Miglioranza: Tovarišica predsednica, tovarišice in to- 
variši delegati! Delegati za Zbor občin smo obravnavali predlog družbenega 
dogovora o izdaji in plačilu doplačilne poštne znake »-XXXVI. svetovno prven- 
stvo v namiznem tenisu, Novi Sad, 1981«. Način zbiranja sredstev po našem 
prepričanju ruši načela o financiranju posameznih družbenih dejavnosti in 
ustvarja ugodnejše pogoje posameznim organizacijam pri izvajanju določenih 
prireditev. Konkreten družbeni dogovor ima tudi negativne posledice za ust- 
varjanje prihodka posameznih temeljnih organizacij združenega dela poštne- 
ga prometa. Predlagatelj družbenega dogovora v svoji obrazložitvi ni povedal, 
kakšne negativne učinke bo imel sprejeti družbeni dogovor za te temeljne or- 
ganizacije. Tak način zbiranja sredstev za prireditve ustvarja tudi organiza- 
cijske težave, kakor tudi posredno vpliva na obseg poštnih storitev, kajti pri 
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uporabi teh storitev navidezno ustvarja vtis, da so se storitve podražile zaradi 
obveznega doplačila. Naše negativno stališče do tega«družbenega dogovora naj 
se upošteva kot opozorilo na podobne občasne načine zbiranja sredstev za po- 
samezne prireditve, ki po našem mnenju niso dovolj pretehtane. 

Predsednica Silva Jereb: Odgovor smo v bistvu že slišali na začetku. 
Zeli še kdo besedo? (Ne.) 

Ce ne, potem zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (46 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Trije 
delegati.) Se je kdo vzdržal? (Dva delegata). 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog odloka. 
Glede na to, da nismo usklajeni z Zborom združenega dela, odrejam 10 

minut odmora, zaradi morebitnega usklajevalnega postopka. 

(Seja zbora je bila končana ob 14.40 po sporočilu, da sta Zbor občin in 
Zbor združenega dela usklajena pri vseh tistih točkah dnevnega reda, kjer sta 
sprejemala končne odločitve). 



44. seja 

(24. novembra 1980) 

Predsedovala: Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
44. sejo Zbora občin Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

V smislu 15. člena poslovnika našega zbora moramo na začetku vsake 
seje, preden določimo dnevni red, izvoliti Komisijo za verifikacijo pooblastil 
in imunitetna vprašanja, ki pregleda pooblastila delegatov in pripravi poročilo 
za zbor. V komisijo predlagam po abecednem redu občin naslednje delegate: 
Jožeta Miklavčiča, delegata iz občine Jesenice, za predsednika, Slavka Riba- 
ša, delegata iz občine Kamnik in Ivana Drobniča, delegata iz občine Kočevje 
za člana. 

Ce se s takim predlogom strinjate, prosim, da to potrdite z dvigom rok. 
Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nih- 
če.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za 44. sejo Zbora občin soglasno izvoljeni: tovariš Jože Miklavčič, 
za predsednika, tovariša Slavko Ribaš in Ivan Drobnič, za člana. 

Prosim verifikacijsko komisijo, da se takoj sestane, da pregleda poobla- 
stila delegatov in pripravi poročilo za zbor. Vas delegate pa prosim, da ostanete 
na svojih mestih, ker bo komisija hitro opravila svoje delo. 

Ker bi radi, da bi Izvršni svet, kolikor je seveda v njegovi moči, na de- 
legatska vprašanja odgovoril že na koncu današnje seje, prosim vse tiste, ki 
imate pismeno pripravljena delegatska vprašanja, da jih oddate sekretarju 
zbora. Vprašanja bomo posredovali Izvršnemu svetu oziroma drugim naslovni- 
kom z željo, da nanje odgovorijo, če bo mogoče, že na današnji seji. Poleg tega 
prosim vse tiste, ki se še niste prijavili k razpravi, pa nameravate razpravljati, 
da to storite sedaj. 

31 
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Danes bo gotovo precej razprave, 'kar je razumljivo. Prosim pa vas, da 
kljub temu ne bi oddajali pismenih prispevkov. Zadeve so tako pomembne in 
razprave bodo včasih kontradiktorne, tako da je prav, da poveste svoja sta- 
lišča na zboru samem, zaradi vas samih in zaradi predlagateljev. V našem 
zboru je tako že utečena praksa, da se prilagodimo predhodnim razpravljalcem 
in v razpravah povemo pač tisto, kar je za razpravo iz posamezne občine bi- 
stveno. Seja bo morda zato malo daljša, vendar zato kvalitetnejša. 

Komisija je kot vidim opravila svoje delo, zato prosim predsednika, da 
poroča zboru. 

Jože Miklavčič: Tovariš.ica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora občin 
je na podlagi 16. člena poslovnika Zbora občin pregledala pooblastila delegatov 
za današnjo sejo zbora ter na podlagi pooblastil in napravljenega seznama de- 
legatov ugotovila, da se udeležujejo današnjega zasedanja delegati vseh občin 
v SR Sloveniji in delegata mesta Ljubljane in Obalne skupnosti občin Koper, 
razen delegatov občin: Krško, Lenart, Radovljica in Velenje. 

Za eno delegatsko mesto je poslala na sejo zbora dva delegata občina 
Celje, in sicer delegata Dušana Juga za 5. točko dnevnega reda, delegata Dra- 
ga Cučka pa za vse ostale točke dnevnega reda. 

Ob pregledu dokumentacije je komisija ugotovila, da so vsa pooblastila 
ki so jih delegati predložili, neoporečna, zato v smislu prvega odstavka 17. 
člena poslovnika Zbora občin predlagam, da zbor poročalo sprejme in s tem 
verificira pooblastila delegatov za današnjo 44. sejo. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli kdo razpravljati o poročilu komisije? 
(Ne.) Delegata iz Celja bi opozorila, da razpravljata in glasujeta pri tistih 
točkah, za katera sta pooblaščena. 

Ker ne želi nihče razpravljati o poročilu, prosim, da vsi, ki se z njim 
strinjate, dvignete roko! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdražal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno potrdil poročilo Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja in s tem verificiral pooblastila delegatov 
za 44. sejo Zbora občin. Obenem ugotavljam, da je zbor sklepčen in da lahko 
pravnoveljavno razpravlja in sklepa. 

Na današnjo sejo zbora so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta po- 
vabljeni še: Republiška konferenca SZDL Slovenije, Republiški svet Zveze 
sindikatov Slovenije in Skupnost slovenskih občin k vsem točkam dnev- 
nega reda, Skupščina mesta Ljubljane k 9. točki in Slovenska akademija zna- 
nosti in umetnosti k il. točki dnevnega reda po sklicu. 

Seje zbora se udeležujejo predstavniki Izvršnega sveta pri posamez- 
nih točkah dnevnega reda ter tovariš Jože Goričar, glavni tajnik Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti. 

Kot poročevalci delovnih teles našega zbora in Skupščine pa se seje ude- 
ležujejo tovariši Tomaž Vuga, predsednik Odbora za urbanizem, stanovanjsko- 
komunalna vprašanja in varstvo okolja, Drago Jerman, član Odbora za druž- 
benoekonomske odnose in razvoj in Ivo Miklavčič, član Odbora za družbeno- 
politični in komunalni sistem. 
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Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 44. seje Zbora občin. 

Z dopisom z dne 17. 11. 1980 sem dnevni red današnje seje razširila še s 
predlogom zakona o plačevanju doplačilne poštne znamke XXXVI. svetovno 
prvenstvo v namiznem tenisu, Novi Sad, 1981. leta«. 

Ker Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve za današ- 
njo sejo ni predložila nobenega predloga odloka, umikam z dnevnega reda 12. 
točko, to so volitve in imenovanja. 

Tako predlagam za današnjo sejo zbora naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 44. seje Zbora občin; 
2. odobritev zapisnika 43. seje Zbora občin; 
3. nadaljnji razvoj družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih inte- 

resnih Skupnostih materialne proizvodnje; 
4. osnutek zakona o energetskem gospodarstvu; 
5. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih; 
6. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ko- 

munalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena; 
7. predlog za izdajo zakona o javnih cestah; 
8. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vo- 

dah z informacijo o preskrbi s pitno vodo; 
9. pobuda za spremembo in dopolnitev 16. člena zakona o samoupravnih 

interesnih skupnostih za poštni, telegrafski in telefonski promet; 
10. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o up- 

ravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem; 
11. predlog zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti; 
12. predlog zakona o plačevanju doplačilne poštne znamke XXXVI. sve- 

tovno prvenstvo v namiznem tenisu, Novi Sad, 1981. leta« in 
13. predlogi in vprašanja delegatov. 
Zeli kdo o predlaganem dnevnem redu razpravljati (Da.) Besedo ima 

Andrej Kocuvan, delegat iz občine Maribor! 

Andrej Kocuvan (govori iz klopi) : Ponovil bi samo pobudo naše 
skupine delegatov, da bi združili obravnavo 6. dn 10. točke dnevnega reda, 
ker menimo, da so zadeve vsebinsko povezane. 

Predsednica Silva Jereb: Pobudo Maribora, da bi razpravo o 6. in 
10. točki dnevnega reda združili, bi lahko upoštevali. Glede združitve uvod- 
nih obrazložitev pa bi se morali dogovoriti s predlagatelji. To bomo storili 
v odmoru po uvodni obrazložitvi, ki jo bomo poslušali na skupnem zasedanju 
z Zborom združenega dela. 

Želi še kdo razpravljati o dnevnem redu? (Nihče.) Potem prosim, da glasu- 
jetje. Kdor je za predlagani dnevni red, naj prosim glasuje! (58 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red za današnjo sejo zbora soglasno določen 
tako, kot sem ga predlagala. Takšen dnevni red ste dobili danes tudi na klop. 

Preden preidemo na obravnavo posameznih točk dnevnega reda, vas ob- 
veščam, da bomo z delegati Zbora združenega dela na skupnem zasedanju 
poslušali uvodno obrazložitev k 3. točki dnevnega reda, to je k analizi o na- 
daljnjem razvoju družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih 
skupnostih materialne proizvodnje, ki jo bo podal tovariš Vladimir Klemen- 
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čič, podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Skupno zasedanje 
bo po dogovoru vodil predsednik Zbora združenega dela, tovariš Emil Tomažič. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisni- 
ka 43. seje Zbora občin. 

Osnutek zapisnika ste prejeli. Ima kdo kakšno pripombo ali popravek k 
osnutku zapisnika 43. seje? (Nihče.) Potem prosim, da o zapisniku glasujete. 
Kdor je za odobritev zapisnika, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zapisnik 43. seje zbora soglasno odobren. 
Sedaj pa odidemo v veliko dvorano, kjer bo skupno zasedanje z Zborom 

združenega dela. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.20 in se je nadaljevala ob 10. uri) 

Predsednica Silva Jereb: Nadaljujemo sejo zbora. Najprej bi vam 
rada povedala, da se je število delegatov povečalo na 60. Prišla sta še delegata 
iz občin Radovljica in Krško. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na gradivo o nadalj- 
njem razvoju družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skup- 
nostih materialne proizvodnje. 

Gradivo je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svojega 
predstavnika določil dr. Lojzeta Udeta, člana Izvršnega sveta in predsednika 
Republiškega komiteja za zakonodajo. Uvodno obrazložitev smo poslušali 
na skupnem zasedanju. 

Gradivo je bilo objavljeno v Poročevalcu št. 18. Obravnavali so ga Odbor 
za družbenoekonomske odnose in razvoj, Odbor za urbanizem, stanovanjsko- 
komunalna vprašanja in varstvo okolja, Odbor za družbenopolitični in komu- 
nalni sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pismena 
poročila in Odbor za finance, ki je zboru predložil pismeno mnenje. Želijo po- 
ročevalci odborov in komisije poročila ustno dopolniti? (Ne.) 

Prejeli ste tudi poročilo medzborovske skupine delegatov za proučitev 
družbenoekonomskih odnosov o samoupravnih interesnih skupnostih materi- 
alne proizvodnje in zakonskih aktov s tega področja in poročilo Komisije za 
spremljanje izvajanja zakona o združenem delu. Skupina delegatov je bila ime- 
novana na seji zbora dne 22. oktobra 1980. V skupini sta iz našega zbora tova- 
riš Tomaž Vuga, predsednik Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja dn tovariš Ivo Miklavčič, član Odbora za družbeno- 
politični in komunalni sistem. Medzborovska skupina delegatov je pripravila k 
tej točki dnevnega reda tudi predlog stališč in sklepov, ki naj bi jih po razpra- 
vi sprejel naš zbor. 

Predlog stališč in sklepov je bil pripravljen na podlagi dosedanjih raz- 
prav v delovnih telesih zbora in Skupščine in ste ga prejeli z gradivom za da- 
našnjo sejo zbora. Danes na klop pa ste prejeli dopolnjen predlog stališč 
in sklepov. Na seji zbora sta nazvoča oba člana skupine delegatov, tovariš 
Vuga in tovariš Miklavčič, ki bosta spremljala razpravo in po njej zboru 
predlagala v imenu medzborovske skupine delegatov morebitne spremembe 
oziroma dopolnitve predloga stališč in sklepov. Glede na to, da ste dobili 
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danes še dopolnitve predloga stališč in sklepov, bi bilo gotovo prav, če bi tova- 
riš Miklavčič obrazložil predlog, ki ga je pripravila skupina. Prosim, tovariš 
Miklavčič! 

Ivo Miklavčič: Nadaljnji razvoj družbenoekonomskih odnosov v 
samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje so obravnavali Svet 
za družbenoekonomske odnose pri Predsedstvu Republiške konference Socia- 
listične zveze delovnega ljudstva Slovenije, Republiški svet za gospodarski 
razvoj in ekonomsko politiko ter skupina delegatov za proučitev družbeno- 
ekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proiz- 
vodnje in zakonskih aktov s tega področja, skupaj s Komisijo Skupščine 
SR Slovenije za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu. Zapis s te 
prve seje smo vsi delegati prejeli. 

O navedenih gradivih je tekla razprava tudi v delovnih telesih zborov 
in Skupščine SR Slovenije. V teh razpravah so oblikovana stališča in sklepi, 
ki so bili posredovani v ponovno obravnavo skupini delegatov. Ta je na svo- 
ji seji dne 20. 11. 1980 ob sodelovanju predstavnika Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije oblikovala pomembne dopolnitve stališč in sklepov, ki so 
predloženi v razpravo vsem trem zborom Skupščine SR Slovenije. Tako dopol- 
njena stališča ste dobili danes. 

Predlog stališč in sklepov h gradivu o nadaljnjem razvoju družbenoeko- 
nomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvod- 
nje se v prvi točki pozitivno opredeljuje do predloženega gradiva. Delegati so 
se v razpravah strinjali z ugotovitvami, ki izhajajo iz gradiva, in ocenili, da jih 
je mogoče sprejeti kot podlago za oblikovanje zakonov in politike na tem pod- 
ročju. 

V novi drugi točki predloženih stališč in sklepov je poudarjen pomen 
vpliva uporabnikov na sprejemanje planov, kasneje pa tudi na izvrševanje 
planov in nadzor nad izvajanjem opredeljenih nalog. 

Predložena stališča in sklepi se v nadaljevanju opredeljujejo do spremem- 
be namenov porabe združenih sredstev samoupravnih interesnih skupnosti. 
Nenamenskega trošenja teh sredstev ni mogoče dopusiti, ker je očitno, da iz- 
vajalci posameznih dejavnosti pri financiranju enostavne reprodukcije niso 
dovolj uravnavali ekonomskih tokov, zato je potrebno najodločneje zahtevati, 
da zbori uporabnikov in zbori izvajalcev posebej obravnavajo poročila o po- 
rabi sredstev v posameznih dejavnostih. 

V tej točki so bila stališča in sklepi skupine delegatov dopolnjena z no- 
vim drugim odstavkom, ki se glasi: »-Tako prakso je treba oceniti kot družbe- 
no nesprejemljivo in v prihodnje zagotoviti, da se bodo zbrana sredstva upo- 
rabljala namensko in da bodo o morebitnem spremenjenem namenu uporabe 
sredstev odločali delavci na enak način kot pri njihovem združevanju«. 

Tudi razrešitev statusa združenih sredstev, ki so jih temeljne organizacije 
združenega dela združevale na podlagi tako imenovanih nadomestnih zako- 
nov, in ;ki je opredeljen v 4. točki, je zelo pomembno vprašanje. Odločitve glede 
njegovega reševanja je treba prepustiti temeljnim organizacijam združenega 
dela, da bi te določile dinamiko odpisa tistih sredstev, ki jih ni mogoče vrniti. 
Pri tem je treba posebej upoštevati kvaliteto teh sredstev — saj so bila v 
nekaterih primerih združena tudi iz kreditov — ter vpliv odpisov na družbeno- 
ekonomski položaj temeljnih organizacij združenega dela. Pravilna, čeprav 
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zahtevna je usmeritev, da bo treba ta sredstva odpisovati od celotnega pri- 
hodka. 

Usklajeno s poročevalcem v Zboru združenega dela, skupina predlaga, da 
se na koncu doda še naslednji stavek; »O odpisu sredstev iz naslova združenih 
sredstev naj zavzamejo svoja stališča tudi zbori združenega dela družbenopo- 
litičnih skupnosti«. 

Glede načinov združevanja sredstev pa je podprta usmeritev, da se za 
enostavno reprodukcijo zagotavljajo sredstva predvsem s ceno proizvodov 
oziroma storitev. Pridobivanje dohodka izvajalskih organizacij mora biti vse 
bolj odvisno od obsega in kakovosti realiziranih proizvodov in storitev. Po- 
stopno pa je treba ustvarjati pogoje, v katerih bo z doslednim uveljav- 
ljanjem tržnih zakonitosti s ceno mogoče zagotavljati vse večji delež sredstev 
za razširjeno reprodukcijo. 

V 6. točki predloženih stališč in sklepov je dana opredelitev, glede vrač- 
ljivosti združenih sredstev oziroma prepovedi trajnega odtujevanja teh sred- 
stev delavcem temeljnih organizacij združenega dela. Za obvezno združeva- 
nje teh sredstev za infrastrukturne objekte pa je treba vgraditi tudi pravno- 
sistemske podlage, predvsem v zakonu o odnosih pri gospodarjenju s sredstvi 
za razvoj in razširitev materialne osnove združenega dela in o pravicah 
delavcev iz minulega dela. 

V zvezi z delom dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti, je predlagano 
stališče, da v dejavnostih, v katerih se organizirajo samoupravne interesne 
skupnosti materialne proizvodnje, v sedanji situaciji ni pogojev, da bi se ta 
del dohodka namenjal za razvoj združenega dela v družbenopolitični skup- 
nosti. Pač pa je potrebno dohodkovno povezovanje med izvajalskimi organi- 
zacijami urediti tako, da ne bo temeljilo na povprečnih cenah, ampak na 
cenah, določenih na podlagi normativov in standardov v samoupravnih inte- 
resnih skupnostih. 

V imenu medzborovske skupine delegatov predlagam zboru, da predložena 
stališča in sklepe po razpravi sprejme. 

Rad bi opozoril še na gradivo Odbora za družbenopolitični in komunalni 
sistem, ki je glede na svojo pristojnost obravnaval predvsem področje samo- 
upravne organiziranosti in v svojem poročilu predlagal določena stališča glede 
samoupravne organiziranosti in delovanja samoupravnih interesnih skupnosti 
s tega področja, ki pa jih sedaj ne bi podrobneje pojasnjeval. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Miklavčič! Na podlagi 
predloženih gradiv pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Drago Flis, dele- 
gat mesta Ljubljane! 

Drago Flis: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor občin Skupščine SR Slo- 
venije iz mesta Ljubljane je obravnavala predloženo gradivo na svoji seji dne 
19. novembra 1980. Skupina delegatov je poleg osnovnega gradiva obravnavala 
tudi prispele pripombe k posameznim zakonskim aktom, ki jih imamo danes 
na dnevnem redu zbora, in sicer k osnutku zakona o energetskem gospodarstvu, 
k predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o komunal- 
nih dejavnostih posebnega družbenega pomena, k predlogu za izdajo za- 
kona o javnih cestah, k predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o vodah ter k predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopol- 
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nitvah zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnimi zemljišči z informa- 
cijo o preskrbi s pitno vodo. 

Ko je naša skupina delegatov proučila vsa ta vprašanja, se je vrnila k 
X. poglavju gradiva, ki ga obravnavamo pri tej točki dnevnega reda in predlaga, 
da predlagatelj pri obravnavi teh pripomb upošteva mnenje, ki je navedeno v 
5. odstavku tega poglavja, ki obravnava orgniziranost samoupravnih interes- 
nih skupnosti materialne proizvodnje. 

Skupina delegatov Skupščine mesta Ljubljane je ugotovila, da dokument 
o nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih 
skupnostih materialne proizvodnje ustrezno ocenjuje dosedanje rezultate ter 
da je pomemben dokument in napotek za nadaljnje uspešno delo. Glede na 
uvodno pojasnilo in ugotovitve, da naj bi gradivo pripomoglo k zakonskemu 
urejanju neposrednega delovanja samoupravnih interesnih skupnosti material- 
ne proizvodnje, skupina meni, da omenjeni 5. odstavek pravilno opredeljuje 
izhodišča za organiziranost samoupravnih interesnih skupnosti materialne pro- 
izvodnje in ugotavlja, da se mora interes uporabnikov izražati na občinski ravni 
hkrati pa se mora ta interes nujno soočati z interesi delovnih ljudi in občanov 
s širšega območja bodisi regij ali republike. Ta dokument bi moral izhajati iz 
konkretne ustavne ureditve, ta pa poleg regionalnega sodelovanja narekuje 
v 194. členu tudi mestno oziroma regionalno posebno družbenopolitično 
skuponst. Menimo, da bi tak pristop bolj ustrezal cilju, ki si ga dokument 
zastavlja. 

Ob problematiki, ki je pred nami, bi morali odgovoriti tudi na vprašanje, 
ali gre pri taki opredelitvi 194. člena ustave le za obvezno samoupravno uskla- 
jevanje, ali tudi za odločanje, in v tem primeru, katerih nalog posebne druž- 
benopolitične skupnosti. Skladno z odgovorom na to vprašanje, naj bi predla- 
gatelj uredil samoupravno organiziranost na območjih posebnih družbenopoli- 
tičnih skupnosti tako, da ta ne bi temeljila na obveznem ustanavljanju občin- 
skih skupnosti, omogočil pa naj bi tudi oblikovanje mestnih samoupravnih 
interesnih skupnosti materialne proizvodnje. 

Skupina je mnenje uskladila z delegati ljubljanskih občin. Prav tako je 
pri oblikovanju pripomb nosilcev posameznih nalog ugotovila izreden interes 
za čim hitrejšo zakonsko ureditev navedenih področij ter da naše pripombe 
ne bi smele vplivati na zakasnitev zakonskega urejanja navedenih področij. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Ta razprava je namenjena 
predvsem naši medzborovski skupini delegatov, ki naj predvsem pogleda, ali 
besedilo na koncu prvega odstavka 5. točke sklepa, ki se glasi: »Kadar zahte- 
va narava dejavnosti usklajevanje na območjih, naj zakoni določijo predmet, 
glede katerega je nujno usklajevanje samoupravnih subjektov na teh območ- 
jih,« ustreza tudi potrebam posebnih družbenopolitičnih skupnosti, ali pa je 
vendarle potrebno v teh sklepih konkretneje opredeliti organiziranost v ok- 
viru posebne družbenopolitične skupnosti. V tej smeri je šla razprava v sku- 
pini delegatov mesta Ljubljane, o kateri je pravkar govoril tovariš Flis. 

Besedo ima tovariš Otmar Gajzer, delegat iz občine Ptuj. Prosim! 

Otmar Gajzer: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov občine Ptuj za delegiranje v Zbor občin Skupščine 
SR Slovenije je na seji dne 21. novembra 1980 obravnavala nadaljnji razvoj 
družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih material- 
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ne proizvodnje ter sprejela naslednje pripombe Tovarne glinice in aluminija 
Boris Kidrič, Kidričevo. 

Predlog, da bi združeno delo terjatve za združena sredstva pri samouprav- 
nih interesnih skupnostih materialne proizvodnje odpisalo po običajnem po- 
stopku za odpis neizterljivih terjatev, je sporen in družbeno vprašljiv iz na- 
slednjih razlogov. 

1. Samoupravne interesne skupnosti materialne proizvodnje združenemu 
delu niso predlagale v odločitev sprememb namena porabe teh sredstev, kar so 
dolžne po sporazumih o združevanju sredstev. To pomeni, da so samoupravne 
interesne skupnosti kršile namembnost združevanja sredstev, kar je v nasprot- 
ju z zakonom o združenem delu. 

2. Pri nekaterih organizacijah združenega dela terjatve za združena sred- 
stva presegajo dvo in več letne zneske, ki jih organizacije združenega dela raz- 
porejajo v poslovni sklad. Hkrati pa nastajajo vsako leto nove, še večje obvez- 
nosti za združevanje pri samoupravnih interesnih skupnostih materialne pro- 
izvodnje, za katere takšna rešitev prav tako ni sprejemljiva, saj bi vse takšne 
samoupravne sporazume morali sprejemati z referendumi. 

3. Odpisovanje teh terjatev v breme celotnega prihodka v ničemer ne 
omili obremenitve temeljne organizacije združenega dela. Delavce v temeljnih 
organizacijah združenega dela prizadene dvakrat, prvič, ker se morajo zaradi 
neodgovornega obnašanja samoupravnih interesnih skupnosti odpovedati delu že 
ustvarjene akumulacije, razen tega pa se s tem združuje tudi dohodek temelj- 
ne organizacije, kar zmanjšuje rast sredstev za osebne dohodke. To pa bo zelo 
slabo vplivalo na sprejemanje odločitev za združevanje v bodoče. 

Zaradi navedenih razlogov predlagamo, da se sprejme zakonski predpis, 
ki bo omogočal temeljnim organizacijam združenega dela, ki imajo iz tega na- 
slova večje terjatve, odpis terjatev tudi v breme rezervnega poslovnega skla- 
da. Nadalje predlagamo, da se takšni primeri nenamenske porabe brez vednosti 
združevalcev družbenopolitično obsodijo ter za vselej prepreči njihova pono- 
vitev. 

Skupina delegatov občine Ptuj za delegiranje v Zbor občin Skupščine SR 
Slovenije podpira pripombe Tovarne glinice in aluminija Boris Kidrič, Kidriče- 
vo ter v zvezi z združevanjem sredstev za samoupravne interesne skupnosti 
materialne proizvodnje na nivoju republike in odpisom dosedaj združenih 
sredstev, predlaga naslednje: 

1. odpis naj se opravi postopoma, najmanj pa v enakem obdobju, kot so 
se sredstva združevala, 

2. odpis sedanjih posojil naj gre v breme dohodka, poslovnega oziroma 
rezervnega sklada organizacij združenega dela, 

3. v prihodnje naj bodo združevanja za te samoupravne interesne skup- 
nosti nepovratna v breme dohodka, s čimer bomo realneje prikazali del akumu- 
lacije, ki ostane orgnizacijam združenega dela. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Žarko Zi- 
gon, delegat iz občine Radlje ob Dravi! 

Žarko Zigon: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Dotaknil bi se tistega dela stališč in sklepov, ki govorijo o izjemnih ugodnostih 
pri ustvarjanju dohodka. 
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Delegacija in mnogi drugi subjekti v naši občini so pregledali analizo o de- 
lovanju samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje in imajo 
pripombo k VII. poglavju, ki obravnava različne pogoje gospodarjenja med 
izvajalci in njihove medsebojne odnose. Menimo, da vsebina tega poglavja ne 
predstavlja napredka pri razvijanju odnosov v smislu uresničevanja 20. člena 
ustave in 111. člena zakona o združenem delu. Po našem mnenju se to celo 
negira, daje različnim pogojem gospodarjenja le značaj različnih pogojev ne 
pa izjemnih pogojev. Ta stališča pa so podkrepljena s sedanjim gospodarskim 
položajem v posameznih panogah. 

Negiranje te osnove povzroča dvom v primernost teh členov v ustavi in 
zakonu, če nismo v stanju oceniti primernosti uporabe teh členov v druž- 
beni praksi. Zakaj vztrajamo in smo mnenja, da še nismo rešili tega proble- 
ma z vidika občine? Naravno bogastvo naj bo osnova razvoju. Konkretno go- 
vorim o uporabi vodne energije, ki se v občini izkorišča s sistemom hidro- 
elektrarn. Odrekli smo se lastnemu izkoriščanju energije v korist širšega druž- 
benega interesa, kar je logično in razumno, vendar sedaj, v skladu z navedbo 
v gradivu »Razrešitev teh specifičnih družbenoekonomskih odnosov je možna 
v okviru skupnega prihodka v primerih, ko so vsi izvajalci dohodkovno medse- 
bojno tako povezani (na primer v elektrogospodarstvu) oziroma z združeva- 
njem sredstev prek samoupravne interesne skupnosti gozdarstva.« in ob upo- 
števanju, da se odnosi med izvajalci že primerno urejajo na področju elektro- 
gospodarstva v korist širše družbene skupnosti, zahtevamo rešitev tudi za 
ožjo družbenopolitično skupnost. 

Ne bi smeli razumeti, da umetno ugotavljamo izgubo v planih in se s tem 
izogibamo poravnavi obveznosti iz dohodka, kar je morda z vidika širše druž- 
benopolitične skupnosti sprejemljivo, vendar ožja družbenopolitična skupnost 
tako ne more naprej. Razvoj družbenopolitične skupnosti, ki je odvisen od do- 
hodka v združenem delu, tako ni celovit, zato je zahteva po razvojni osnovi 
dohodka tudi nerealna, posebno takrat, ko je delež takega gospodarstva v 
občini bistven. 

K poglavju o možnostih za ugotavljanje dela dohodka, ki je rezultat izjem- 
nih ugodnosti za pridobivanje dohodka, pa pripominjamo, da ugotovitve in 
stališča niso presegla strokovnih ugotovitev ob obravnavi predloga za izdajo 
zakona o izdvajanju dela dohodka organizacij združenega dela, ki koristijo 
hidroakumulacijske objekte, ki ga je predlagala občina Radlje ob Dravi sku- 
paj z nekaterimi drugimi občinami. Vsebina gradiva tudi ne upošteva mnenja 
Sveta za vprašanje družbene ureditve o teh vprašanjih. Zato pričakujemo re- 
ševanje te problematike in našega predloga v skladu s sklepi zborov republiške 
Skupščine. 

Tovarišica predsednica! Mislim, da so naša razmišljanja nekoliko v naspro- 
tju oziroma ne povsem v skladu s 7. točko predloga stališč in sklepov, ki jih 
predlaga v sprejem medzborovska skupina delegatov. Osebno razumem, da se 
približujemo problemu v zadnjem stavku, v katerem je navedeno, da bo treba 
izhajati iz načela, da še dohodek ustvarja in tudi izkazuje v temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela. To bi gotovo že pomenilo premik od današnjega 
stanja. 

Prvi stavek pa me osebno moti, ker zelo kategorično zahteva, da se ta do- 
hodek daje le za razvoj združenega dela teh dejavnosti, izpuščeno pa je, da bi 
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moralo odločati o tem tudi združeno delo tiste družbenopolitične skupnosti, 
v kateri se koristijo izjemni naravni pogoji, ne glede na to, da z današnjo 
razpravo ne bomo rešili vprašanja, kdaj obstajajo izjemni pogoji. Želel bi, če 
je mogoče, sodelovati pri razgovoru o dokončni dikciji tega sklepa. 

Predsednica Silva Jereb: Mislim, da to ni v nasprotju z ustvarjal- 
nim sodelovanjem delegatov pri oblikovanju sklepov zbora. Tovariša Vuga in 
Miklavčič sta vašo razpravo slišala, lahko pa se dogovorimo tudi, da tovariš 
Zigon neposredno sodeluje pri morebitni dopolnitvi 7. točke predloga stališč 
in sklepov. 

Nadaljujemo razpravo. Besedo ima tovariš Franc Kump, delegat iz -Novega 
mesta! 

Franc Kump: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za delegiranje v Zbor občin iz občine Novo mesto je na seji 
dne 14. 11. 1980 obravnavala nadaljnji razvoj družbenoekonomskih odnosov v 
samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje ter na podlagi 
mnenj Območne samoupravne interesne skupnosti za PTT promet in Požarne 
skupnosti Novo mesto zavzela naslednja stališča in predloge. 

V osmem odstavku poglavja VI. b, na 9. strani naj bi se črtalo besedilo v 
oklepaju: »npr. pri gradnji posameznih investicijskih objektov PTT«, .ki je 
navedeno kot primer za vračljivost združenih sredstev. Glede na to, da druž- 
benoekonomski položaj v PTT dejavnosti tega ne dopušča, je treba ta primer 
navajati pri nepovratnem združevanju sredstev z doslednim vplivom uporab- 
nikov prek območnih samoupravnih interesnih skupnosti za PTT promet. 

2. Gradivo bi bilo treba dopolniti s stališči v zvezi z združevanjem sred- 
stev občanov za razširjeno reprodukcijo prek prispevka za telefonski priklju- 
ček, in sicer v tem smislu, da naj gre za nepovratno združevanje sredstev z 
vplivom na gospodarjenje, ne pa za povratno združevanje sredstev. Prav zdru- 
ževanje sredstev občanov za razširjeno reprodukcijo PTT je specifičnost te 
samoupravne interesne skupnosti. 

3. Glede vprašanja, kakšno naj bi bilo združevanje sredstev v okviru 
samoupravnih interesnih skupnosti za PTT promet, je bilo sprejeto stališče, da 
naj bi šlo za nepovratno združevanje sredstev po 24. členu predloga samoup- 
ravnega sporazuma o temeljih plana razvoja PTT prometa Slovenije za obdob- 
je 1981—1985 Samoupravne interesne skupnosti PTT prometa Slovenije. 

4. Na vprašanje, kakšni naj bi bili načini uveljavljanja pravic delavcev 
na gospodarjenje z združenimi sredstvi, je bilo sprejeto stališče, da naj bi imeli 
uporabniki pravico odločati o razporeditvi uporabe združenih sredstev, o pri- 
oritetah njihove uporabe, o dinamiki realizacije razvojnih programov, o na- 
činu gospodarjenja z zmogljivostmi zgrajenimi z združenimi sredstvi. To je 
urejeno v 25. členu citiranega predloga samoupravnega sporazuma o temeljih 
plana. 

K X. poglavju, ki ureja nadaljnji razvoj delegatskih odnosov, smo sprejeli 
naslednje stališče. 

Pri oblikovanju delegacij naj bi se zagotovila enotna delegatska osnova 
tako v temeljnih organizacijah združenega dela kot v krajevni skupnosti. Funk- 
cijo delegacij v krajevni skupnosti naj bi opravljali sveti oziroma skupščine 
krajevnih skupnosti. 
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V dosedanji praksi so samoupravne interesne skupnosti s področja mate- 
rialne proizvodnje vsaka za sebe in različno oblikovale delegatsko bazo za de- 
legiranje delegatov v organe samoupravnih interesnih skupnosti. Zaradi tega 
prihaja do neracionalnega in neenotnega povezovanja organizacij združenega 
dela in krajevnih skupnosti in do kritičnih pripomb iz organizacij združenega 
dela in krajevnih skupnosti glede takih rešitev. Predlog, da naj funkcijo de- 
legacij v krajevnih skupnostih opravljajo sveti oziroma skupščine krajevnih 
skupnosti, je v skladu z rešitvijo, ki velja za temeljno organizacijo združenega 
dela, kjer funkcijo delegacij opravlja delavski svet. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Peter Tu- 
lipan, delegat iz občine Kranj! 

Peter Tulipan: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov iz občine Kranj ima naslednjo pripombo h gradivu o 
nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih 
skupnostih materialne proizvodnje. 

V poglavju X. je opredeljena organiziranost samoupravnih interesnih 
skupnosti materialne proizvodnje. Zakoni, ki bodo sprejeti za posamezna pod- 
ročja, pa bodo osnova za nadaljnjo samoupravno organiziranje samouprav- 
nih interesnih skupnosti v občini. V prizadevanjih za ustavno organiziranost 
občine, so take izpeljave razumljivo sprejemljive. Ze dosedanja organiziranost 
samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti in tudi materialne 
proizvodnje je privedla do razširjene mreže strokovnih služb in tudi zaposlo- 
vanja, kar je privedlo do znanih ocen družbenopolitičnih organizacij o zapo- 
slovanju, razdrobljenosti, administriranju, osamosvajanju strokovnih služb 
in tako dalje. Prav je, da ugotovimo, da bo vse navedeno lahko ponovno spod- 
budilo že znano prakso in tendence po širjenju administracije. 

Prav zaradi tega bi morali že ob sprejemanju izhodišč družbenoekonom- 
skih odnosov za delo samoupravnih interesnih skupnosti videti celotno or- 
ganiziranost skupnosti v tej smeri ter v ta namen proučiti in tudi predlagati 
najprimernejšo organiziranost. V uvodni obrazložitvi je tovariš Klemenčič na- 
vedel, da je možno združevati strokovne službe posameznih samoupravnih 
interesnih skupnosti. To je tudi eden od načinov za preprečitev prevelikega 
zaposlovanja v posameznih samoupravnih interesnih skupnostih. Tako bi se 
lahko izognili posledicam in tudi kasnejšim političnim opozarjanjem. Ker je 
to splošen slovenski problem, predlagamo, da se to prouči in tudi posredu- 
jejo izkušnje, da bi se lahko izognili kasnejšim posledicam. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Pismenih prijav za razpravo ni 
več. Zeli še kdo razpravljati o tej skupni točki? (Ne.) 

Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in prekinjam to 
točko dnevnega reda, da bi se skupina delegatov lahko sestala in sporočila 
zboru svoje predloge. 

Prehajamo tako na 4. točko dnevnega reda, to je na osnutek zako- 
na o energetskem gospodarstvu. 

Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni 
svet in za svojega predstavnika določil dr. Vladimir ja Faturja, namestnika 
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predsednika Republiškega komiteja za energetiko, industrijo in gradbeništvo. 
Tovariš Fatur, želite besedo? (Da.) Prosim! 

Dr. Vladimir Fatur: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Dovolite mi, da obravnavo osnutka zakona o energetskem gospodar- 
stvu izkoristim za nekaj besed o energetskem stanju, saj je to predmet mno- 
gih razprav in je tudi odločilnega pomena za naš nadaljnji družbeni in gospo- 
darski razvoj. 

Smo v obdobju, ko je gospodarjenje z energijo in njenimi viri izredno 
pridobilo na pomenu. Povečanje cen nafte in plina je prisililo vse porabnike, 
da so temeljito pregledali svoje energetske bilance. Najrazvitejši del sveta pa 
je ob svoji znani ekonomski moči učinkovito začel uveljavljati vrsto varčeval- 
nih ukrepov. Spremenjena cena uvoženih virov energije ima in bo imela 
dolgoročne posledice na devizne bilance držav. Razviti zahodni svet uspešno 
kompenzira višjo ceno energije z višjo ceno tehnologije. V ostalem delu sveta 
pa te razlike povzročajo nove dodatne dolgoročne devizno-bilančne težave. 

Domači primarni viri, s katerimi razpolaga posamezno narodno gospo- 
darstvo, izredno pridobivajo na pomenu, Energetska politika, ki smo jo v pre- 
teklosti vodili, je skokovito povečala delež nafte v celotni porabljeni ener- 
giji, ker je taka politika temeljila na takratnih izjemno nizkih cenah uvozne 
energije. Sredi petdesetih let je v strukturi porabljene energije v SR Slove- 
niji sodelovala nafta z 8 %, v letu 1978 pa je njena udeležba narasla že na 
57 %. Ob tako povečani vlogi nafte smo zanemarjali razvoj in izkoriščanje do- 
mačih zalog premoga. Skokovite podražitve nafte prinašajo na devizno-bilanč- 
ni strani vrsto problemov, hkrati pa smo v zamudi z vlaganji v premogovniš- 
tvo, kjer zaradi dolgotrajnosti investicijskega ciklusa ni mogoče prek noči na- 
domestiti zamujenega. Zaradi nezadostnih domačih virov in plačilno-bilančnih 
možnosti, postaja energija eden od poglavitnih omejitvenih dejavnikov razvoja 
ali bolje povedano, od našega odnosa do uporabe vseh vrst energije je odvisno, 
kakšno stopnjo razvoja gospodarstva in družbe bomo lahko energetsko zado- 
voljili v zaostrenih okoliščinah. Zato mora biti čim racionalnejše trošenje 
energije trajna dolgoročnna usmeritev gospodarstva in posameznikov. 

V SR Sloveniji je ta problem še toliko bolj zaostren, saj primarni viri, 
torej hidrologija in premog, pokrivajo le približno polovico energetskih po- 
treb Slovenije, ostalo pa moramo zagotoviti iz ostalih republik in avtonomnih 
pokrajin oziroma iz uvoza. Razprave o planskih dokumentih za obdobje 1981 
do 1985 kažejo, da bo tudi v bodoče energija ostala ena od prioritet druž- 
benega razvoja. Spremembe energetske politike zaradi razmer na svetovnem 
tržišču in s tem spremembe plačilnega položaja SR Slovenije, jasno kažejo, 
da bomo z intenzivnimi, vendar racionalnimi vlaganji morali nadaljevati in s 
tem zniževati uvozno odvisnost. Močno spremenjene razmere pri preskrbi z 
energijo, medsebojna odvisnost posameznih vrst energije, zamenljivost ener- 
getskih virov in različni interesi uporabnikov pri pokrivanju svojih energetskih 
potreb terjajo, da se področje energetskega gospodarstva enotno organizira, 
hkrati pa zagotovi neposreden in stalen vpliv družbe na oblikovanje in izva- 
janje energetske politike. 

Predloženi drugi osnutek o energetskem gospodarstvu skuša konkretizi- 
rati izhodišča, ki jih ponuja gradivo o nadaljnjem razvoju družbenoekonom- 
skih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje, 
za razliko od prvega osnutka, ki je v nekem smislu odigral pionirsko vlogo 
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s tem, ker je bil prvi, ki je skušal na področju samoupravnih interesnih skup- 
nosti materialne proizvodnje postaviti sistemska izhodišča za urejanje druž- 
benoekonomskih odnosov med uporabniki in proizvajalci. Mnenja smo, da je 
bil poskus ponujenih rešitev dobrodošel, ker je služil kot pospeševalni faktor 
pri jasnejši opredelitvi družbenoekonomskih odnosov, ki nastajajo pri združe- 
vanju dela in sredstev predvsem z vidika določenih pravic, ki jih imajo po 
novem osnutku zakona uporabniki, ki združijo sredstva brez obveznosti vra- 
čanja. V zvezi z uveljavitvijo družbenoekonomskih odnosov v posameznih de- 
lih energetskega gospodarstva pa predlagamo, da se ob upoštevanju dogovor- 
jenih normativov upoštevajo specifičnosti v posameznih temeljnih organiza- 
cijah združenega dela proizvajalcev, ki oblikujejo svoj dohodek v odvisnosti 
od količine in kvalitete dela. 

Energetske dejavnosti, predvsem tiste, ki delujejo kot sistem, zahtevajo 
zaradi enotnega funkcioniranja kot tehnično tehnološka celota, visoko stop- 
njo planiranja. Zato smo za razliko od prvega osnutka, v skladu z zakonom o 
sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije, določneje 
opredeliti obseg samoupravnih sporazumov o temeljih plana energetskih skup- 
nosti ter posebej izpostavili energetsko bilanco kot osnovno izhodišče pri izva- 
janju in načrtovanju razvoja energetike. Vanjo morajo biti vključeni vsi tisti 
elementi, od katerih je odvisna preskrba s kakršnokoli vrsto energije, potrebe 
uporabnikov ob upoštevanju racionalne rabe energije, njena zamenljivost z 
domačimi viri vseh vrst, pa tudi načini in pogoji zagotavljanja primanjkljaja 
iz drugih republik ali tujine, upoštevajoč seveda deviznobilančne učinke. Tako 
zasnovana energetska bilanca pomeni temeljni planski dokument iz katerega 
izhajajo, poleg osnovnega podatka o stopnji preskrbljenosti, tudi smeri bo- 
dočega razvoja energetike in ukrepi za izvajanje energetske politike, kar je 
med drugim tudi argumentirana osnova za združevanje sredstev uporabnikov. 

Vzporedno s tako zasnovano energetsko bilanco smo skušali ponuditi 
tudi tako samoupravno organiziranost, ki bi v največji možni meri zagotovila 
ustavni položaj uporabnikov in izvajalcev, ob polni odgovornosti obeh strani 
za snovanje in izvajanje energetske politike SR Slovenije. Občinska energetska 
skupnost, ki se ustanovi na območju ene ali več občin, je osnovna celica samo^ 
upravnega sistema, v kateri se usklajujejo interesi uporabnikov in izvajalcev in 
v kateri uporabniki in izvajalci obravnavajo zadeve, vezane na zadovoljivo pre- 
skrbo občin z energetskimi viri. Občinske energetske skupnosti pa se zdru- 
žujejo v republiško energetsko skupnost, v okviru katere se s samoupravnim 
sporazumom o ustanovitvi republiške energetske skupnosti, ustanovijo tri po- 
sebne energetske skupnosti. 

Ob tej zamisli so se oblikovali pomisleki, da bi ustanavljanje posebnih 
energetskih skupnosti kot samostojnih samoupravnih interesnih skupnosti v 
smislu zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela, v republiškem pro- 
storu prineslo pretirano in zapleteno organiziranost in tudi otežilo usklajevanje 
interesov ter uveljavljanje enotne razvojne politike na področju energetskega 
gospodarstva. Zato smo ponudili model posebnih energetskih skupnosti z ne- 
katerimi značilnostmi temeljnih skupnosti, v katerih je možno neposredno 
samoupravno sporazumevanje o vprašanjih s posameznih področnih energet- 
skih dejavnosti. O zadevah, ki se tičejo oblikovanja in izvajanja enotne ener- 
getske politike, pa se uporabniki in izvajalci dokončno dogovorijo v skupščini 
republiške energetske skupnosti. 
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Ob ponujeni samoupravni organiziranosti se poleg energetske bilance ob- 
likujejo tudi drugi pomembni elementi skupne energetske politike: usklajeva- 
nje razvoja in načrtovanje skupne razvojne politike na vseh energetskih pod- 
ročjih, združevanje sredstev za realizacijo razvoja ob polni odgovornosti za 
optimalne odločitve, povezava z raziskovalnimi skupnostmi in institucijami, 
usklajeno prilagajanje situacij glede na kratkoročne in razvojne preorientacije 
posameznih virov energije v ključnih točkah porabe, usklajevanje enotnega 
nastopa v drugih socialističnih republikah in avtonomnih pokrajinah, kriteriji 
za elastično oblikovanje cen ob upoštevanju nujnih paritet med posameznimi 
vrstami energije, in kot zadnje, kriteriji za izvajanje celovitega družbenega 
interesa v energetsko kriznih situacijah. 

Pri opredeljevanju oblik organiziranosti izvajalcev, pa osnutek zakona 
določa samo temeljna načela, natančneje pa bi se z družbenim dogovorom, ka- 
terega udeleženec je tudi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, razčlenila meri- 
la za organiziranost energetskega gospodarstva. Ob pripravi predloga zakona 
bo predlagatelj, v sodelovanju z ustreznimi splošnimi združenji sindikatov, pri- 
pravil družbeni dogovor in ga kot osnutek priložil k predlogu zakona. 

Tovarišice in tovariši! Dovolite mi, da ob zaključku kratkega prikaza vse- 
bine predloženega osnutka poudarim, da je vsestranska obravnava osnutka 
zakona potrdila pomembnost tega akta ter nujnost usmeritve nadaljnjega ure- 
janja odnosov na področju energetske preskrbe. Predlagam, da predloženi os- 
nutek zakona sprejmete in zadolžite predlagatelja, da na osnovi predloženih 
pripomb, stališč in dopolnitev, pripravi predlog zakona. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Fatur! Preden nada- 
ljujemo, bi povedala, da se je število delegatov povečalo na 61. Prišla je še de- 
legatka iz občine Lenart. 

Osnutek zakona o energetskem gospodarstvu ste prejeli. Obravnavali so 
ga Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj in Zakonodajno-pravna ko- 
misija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca odbora in 
komisije poročili ustno dopolniti? (Ne.) Osnutek zakona sta prav tako obrav- 
navali tudi medzborovska skupina delegatov za proučitev družbenoekonomskih 
odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje in za- 
konskih aktov s tega področja in Komisija za spremljanje izvajanja zakona o 
združenem delu, ki sta predložili zboru pismeni poročili. Predstavnika skupine, 
ki je pripravila predlog vsebinskega sklepa, ki naj bi ga po razpravi sprejel naš 
zbor, sta navzoča tudi pri tej točki dnevnega reda. 

Predlog sklepa se nanaša tudi na osnutek zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o gozdovih, na predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega pome- 
na, na predlog za izdajo zakona o javnih cestah, na predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o vodah in na pobudo za spremembo in 
dopolnitev 16. člena zakona o samoupravnih interesnih skupnostih za poštni, 
telegrafski in telefonski promet. Predlog sklepa je bil pripravljen na podlagi 
dosedanjih razprav o omenjenih aktih v delovnih telesih zbora in Skupščine in 
ste ga prejeli z gradivom za sejo zbora. 

Ker pa se je skupina delegatov ponovno sestala 20. novembra 1980, prosim 
poročevalca skupine, tovariša Tomaža Vugo, da obrazloži predlog sklepa! 
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Tomaž Vuga: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za proučitev družbenoekonomskih odnosov v samouprav- 
nih interesnih skupnostih materialne proizvodnje in zakonskih aktov s tega 
področja je obravnavala zakonske akte, ki urejajo področje in dejavnosti 
materialne proizvodnje, za katere se ustanavljajo samoupravne interesne 
skupnosti. 

K tem zakonom je skupina predložila predlog sklepa in dovolite mi, da 
k temu dodam še nekaj kratkih obrazložitev. 

V 1. točki sklepa opozarja skupina na nujnost natančne opredelitve dejav- 
nosti posebnega družbenega pomena, to je še posebej pomembno glede na po- 
sledice, ki jih ima taka opredelitev za družbenoekonomski položaj in način 
upravljanja teh dejavnosti. 

V 2. točki so dane usmeritve za urejanje področja planiranja. Prek določb 
posameznih zakonov je treba uveljaviti načelo sočasnosti planiranja. Določiti 
je treba subjekte, ki sprejemajo posamezne planske akte, elemente, ki naj jih 
vsebujejo samoupravni sporazumi o temeljih planov in naravo posebnih plan- 
skih aktov kot so: gospodarski načrti, elektroenergetska bilanca in podobno. 
Opredeliti se je potrebno tudi glede objektov kontinuitete, ki jih je treba do- 
ločiti v srednjeročnih planih. 

V nadaljnjih postopkih sprejemanja novih zakonov pa naj predlagatelj 
tudi dosledno upošteva terminologijo zakona o sistemu družbenega planiranja 
in o družbenem planu SR Slovenije. 

V 3. točki predloženega sklepa so povzeti možni načini združevanja sred- 
stev za enostavno in razširjeno reprodukcijo, ki jih je treba ustrezno vgraditi 
v določila obravnavanih zakonov. Enostavno reprodukcijo je treba, kolikor je 
mogoče, zagotavljati s cenami proizvodov in storitev, ki se določajo v samo- 
upravnih interesnih skupnostih na podlagi sprejetih normativov in standar- 
dov. Razjasniti je treba tudi vprašanje amortizacije, ki naj se v delu, ki pre- 
sega minimalne stopnje, določajo v interesnih skupnostih, kjer pa splošnega 
načela glede pokrivanja stroškov enostavne reprodukcije ne bo mogoče takoj v 
celoti uveljaviti, pa je treba z zakoni predpisati tudi druge možne načine za- 
gotavljanja sredstev za te namene. 

Sredstva za enostavno reprodukcijo se zbirajo tudi s povračili, ki pokrivajo 
razliko med cenami in stroški za enostavno reprodukcijo ter s posebnimi 
povračili, 'ki bremenijo le uporabnike, ki imajo večji interes za določene dejav- 
nosti. Dopustiti pa je treba še možnost zbiranja sredstev s prispevki, ki se 
določijo po samoupravni poti, njihov vir pa se določi z zakonom. Izjemoma 
pa je mogoče tudi neposredno z zakonom določiti prispevke, če so izpolnjeni 
za to določeni pogoji, ki so navedeni v predlogu sklepa. 

Zbiranje sredstev prek cen proizvodov in storitev mora biti tudi izhodišče 
za zagotavljanje sredstev za razširjeno reprodukcijo, čeprav so za to trenutno 
majhne možnosti. Za razširjeno (reprodukcijo se bodo sredstva zbirala pre- 
težno z združevanjem sredstev na podlagi sprejetih samoupravnih sporazu- 
mov, delno pa tudi s posebnimi prispevki uporabnikov in izvajalcev in s pri- 
spevki temeljnih organizacij in delovnih ljudi ter občanov, ki se določijo v 
skladu s 70. členom ustave SR Slovenije. 

V obravnavanih zakonih so kot vir sredstev navedeni tudi krediti, kar 
ni sprejemljivo. Ker pa bo treba del sredstev tudi v bodoče nadomeščati s 
krediti, je treba v zakonih določiti primere in pogoje za tak način nadomešča- 
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nj a. Z zakonom je treba določiti tudi, za katere dejavnosti je mogoče predvideti 
zbiranje sredstev s premijami, regresi in kompenzacijami. Pri tem gre večino- 
ma za primere zadržanih cen ali pospeševanja določene proizvodnje, vendar 
tak način zagotavljanja ni mogoče opredeliti kot stalen vir združevanja sred- 
stev za financiranje teh dejavnosti. 

Možnost intervencije družbenopolitične skupnosti za financiranje enostav- 
ne reprodukcije, kadar sredstva niso bila zagotovljena po samoupravni poti, 
je posebej opredeljena v 4. točki sklepa. Natančno so opredeljeni tudi pogoji 
za zakonsko intervencijo za financiranje razširjene reprodukcije. 

Na področju samoupravne organiziranosti je treba uveljaviti načelo usta- 
navljanja občinskih samoupravnih interesnih skupnosti za eno ali več občin, 
pri tem pa upoštevati naravo dejavnosti in družbenoekonomske odnose na 
posameznih področjih. O tem so že govorili tudi nekateri današnji razpravljal- 
ci. Na območju republike se ustanavlja republiška interesna skupnost, ali zve- 
za interesnih skupnosti, kadar gre za koordinacijo delovanja občinskih ali 
regionalnih interesnih skupnosti. Prek zakonskih določil je treba zagotoviti 
vpliv uporabnikov, zlasti na namensko uporabo sredstev. Določiti je treba 
ustanavljanje sodišč združenega dela in opredeliti razmerje med skupščinami 
samoupravnih interesnih skupnosti in njihovimi strokovnimi službami. 

Tovarišice in tovariši! Predloženi sklep se vsebinsko pokriva s pripom- 
bami, ki so jih sprejela delovna telesa Skupščine SR Slovenije in njenih zbo- 
rov, zato skupina delegatov predlaga, da ga Zbor občin sprejme. 

Poleg tega je skupina delegatov obravnavala tudi predlog za spremembo 
in dopolnitev 16. člena zakona o samoupravnih interesnih skupnostih za poštni, 
telegrafski in telefonski promet, ki ga je posredovala Skupščina mesta Ljub- 
ljane. V zvezi s tem skupina predlaga, da zbor sprejme še naslednji sklep: 

V smislu gradiva o nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih odnosov v 
samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje in na podlagi 
predloženih stališč in sklepov k temu gradivu ter zakonskim aktom s tega 
področja, naj Izvršni svet prouči potrebo po spremembah in dopolnitvah na- 
vedenega zakona ter v tem okviru upošteva pobudo Skupščine mesta Ljublja- 
ne za spremembo 16. člena tega zakona. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Vuga! Prehajamo na 
razpravo o osnutku zakona o energetskem gospodarstvu. Besedo ima tovariš 
Martin Božič, delegat iz občine Sevnica! 

Martin Božič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delega- 
ti! Skupina delegatov za delegiranje v Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz 
občine Sevnica daje naslednje pripombe k osnutku zakona o energetskem 
gospodarstvu: 

Osnutek zakona o energetskem gospodarstvu predvideva v 14., 15., 16., 
17. in 18. členu ustanovitev občinskih energetskih skupnosti z ogromnimi na- 
logami in velikim administriranjem. Če bo tak predlog zakona sprejet, bodo 
te skupnosti morale zbirati od raznih podjetij in organizacij, ki imajo nepo- 
sredne naloge v energetskem sistemu, podatke, jih obravnavati in sprejemati 
samoupravne sporazume o temeljih planov, občinske materialne bilance ener- 
gije, letne plane, programe varčevanja in celo vrsto drugih nalog, ki so na- 
vedene zlasti v 16. členu osnutka zakona. 
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Postavlja se osnovno vprašanje, ali res moramo za energetsko gospodar- 
stvo obvezno ustanavljati občinske skupnosti oziroma, če nam bo ustanovitev 
in delovanje teh skupnosti omogočilo boljšo oskrbo z energijo. Na to vpraša- 
nje bi morali predlagatelji odgovoriti. 

Nadalje, kakšne bodo finančne posledice, ne samo za proračun, temveč 
za celotno družbo zaradi nujnega širjenja režijskega dela v teh skupnostih? 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Manko Golar, delegat iz občine 
Gornja Radgona, ima besedo! 

Manko Golar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Podobno kot že govornik pred menoj je o 17. členu razpravljala tudi sku- 
pina delegatov za delegiranje v Zbor občin iz občine Gornja Radgona, sku- 
paj s skupino delegatov Zbora združenega dela iz Ljutomera in Gornje Radgo- 
ne ter sprejela naslednje pripombe: 

Pri 17. členu je treba ugotoviti, ali je ustanavljanje posebnih energetskih 
skupnosti ob republiški energetski skupnosti umestno. Če bodo s takim usta- 
navljanjem nastali dodatni stroški, smo mnenja, da posebnih energetskih sku- 
pnosti ni treba ustanavljati. 

Predlagamo, da se varianta k zadnjem odstavku 22. člena ne črta. 
Pri 23. in 40. členu predlagamo, da oba člena ostaneta v predlogu zakona 

tako kot sta zapisana. 
Menimo, da je v 59. členu limit 20 T julov primarne letne energije verjet- 

no previsok in bi ga bilo treba znižati na 15. 
Pri 61. členu smo mnenja, da je treba za energetsko soglasje dodati tudi 

mnenje občinske energetske skupnosti. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Franc Kump, delegat iz 
Novega mesta! 

Franc Kump: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov je na seji dne 14. 11. 1980 obravnavala osnutek zakona o 
energetskem gospodarstvu in daje naslednje pripombe in predloge. 

1. Mnenja smo, da ni razlogov za razmejitev distribucije in prenosa elek- 
trične energije. Tako razmejitev ne predvideva niti klasifikacija dejavnosti, ki 
velja v vsej Jugoslaviji. Vprašanje ni le pravne narave, saj utegne imeti tudi 
praktične posledice. Zakon o združenem delu namreč določa, da ima temeljna 
organizacija lahko le eno glavno dejavnost, to pa bo v našem primeru distri- 
bucija električne energije. Zato se utemeljeno zastavlja vprašanje, kdo in v 
kakšni organizacijski obliki bo izvajal dejavnost prodaje električne energije, 
in ne nazadnje tudi vprašanje, kateri razlogi so vodili predlagatelja k taki 
rešitvi? 

2. Narava dejavnosti vzbuja pomisleke v utemeljenost potrebe po usta- 
navljanju občinskih samoupravnih interesnih skupnosti za energetiko. De- 
javnost se namreč ne izvaja v okviru občine oziroma v okviru občinskih meja. 
Že doslej so bile investicije preobremenjene z dolgotrajnim in več stopenjskim 
postopkom potrjevanja investicij za gradnjo pomembnejših distribucijskih ob- 
jektov, ki imajo vpliv na oskrbovanje z električno energijo več občin. 

Dosedanje delo temeljnih elektrogospodarskih samoupravnih interesnih 
skupnosti je dokazalo, da je mogoče hitreje in s tem racionalnejše usklajevati 
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interese na preskrbovalnem območju kot celoti, kot pa z usklajevanjem med 
več občinskimi energetskimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi. Po našem 
mnenju je iz praktičnih razlogov primernejša varianta, ki jo ponuja zakon, in 
sicer z ustanovitvijo območnih samoupravnih interesnih skupnosti. 

3. V poglavju, ki govori o ceni električne energije, pogrešamo opredelitev 
obveznosti uporabnikov do izvajalcev v primeru, ko izvajalci ne morejo obli- 
kovati ustreznega dohodka zaradi neustrezne politike cen električne energije 
ali drugih ukrepov. Ker so navedena vprašanja na splošno že rešena z repu- 
bliškim zakonom o cenah, ne vidimo utemeljenega razloga proti predlogu, 
da se s posebno klavzulo v zakonu o energetskem gospodarstvu konkretneje 
opredeli ta odgovornost in obveznost, tako uporabnikov kot Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije. 

4. Zakon je glede samoupravne organiziranosti precej nejasen. Ni namreč 
jasno, ali ta določba zajema tudi temeljne organizacije, ali pa samo delovne 
organizacije ter sestavljene organizacije združenega dela, čeprav zakon go- 
vori o organizacijah združenega dela. Dosedanji zakon je takšno soglasje 
predvideval le za delovno organizacijo in sestavljeno organizacijo združe- 
nega dela. 

Menimo, da novi zakon brez potrebe razširja krog organizacij združenega 
dela, ki so vezane na soglasje. Glede na navedeno tudi ni jasno, ali mora orga- 
nizacija združenega dela dobiti le soglasje občine na sedežu organizacije zdru- 
ženega dela ah pa od vseh občin na področju katerih opravlja svoje delo. 
Glede na to, da bodo ustanovljene energetske skupnosti kot izraz samouprav- 
ne volje skupnih interesov uporabnikov in izvajalcev, pa sploh ne vidimo pra- 
vega razloga za to, da so vse organizacije združenega dela vezane na soglasje 
občin. Po našem mnenju glede na družbeni dogovor iz 53. člena, odpade potre- 
ba po soglasju občin, zato naj bi tudi v bodoče zadostovale rešitve iz sedanjega 
zakona o elektrogospodarstvu. 

Razumljivo je, da zakon o energetiki kot zakon, ki zajema celotno področ- 
je energetike, ne more tako konkretno urejevati nekaterih vprašanj, kot jih za 
področje elektrogospodarstva ureja zalkon o elektrogospodarstvu. Prav zaradi 
tega pa je nedvomno podan nujen in utemeljen razlog, da se s tem zakonom 
rešijo oziroma uredijo določena vprašanja, ki se pojavljajo pri navedeni de- 
javnosti. Namreč, vsi se srečujemo s problemi pridobivanja ustreznih zemljišč 
za gradnjo energetskih objektov in naprav. Prav o teh vprašanjih potrebujejo 
organizacije združenega dela na področju energetike ustrezno sodelovanje občin, 
pa tudi ostalih, predvsem zasebnih uporabnikov energije. 

Predlagamo, da se tudi 24. člen zakona dopolni s 5. alineo 25. člena, ki do- 
loča, da republiška energetska skupnost sprejema prostorski razpored ener- 
getskih objektov z zahtevami lokacij. 

Poleg navedenega bi bilo potrebno zakon dopolniti z določenimi obvezno- 
stmi uporabnikov električne energije, predvsem zasebnih uporabnikov. To pa 
so predvsem obveznosti pri dovoljevanju gradnje objektov kot tudi vseh vrst 
vodov. Poseben družbeni pomen distribucijske dejavnosti naj se odrazi tudi v 
odnosu do uporabnika in ne le izvajalca. Zakon naj predvsem zagotovi pravno 
osnovo za to, da se v okviru energetskih skupnosti v splošnih pogojih ter v 
pogojih za izdajo soglasij lahko določijo tudi obveznosti uporabnikov proti 
ustrezni odškodnina. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Jernej 
Rajer, delegat iz občine Nova Gorica! 

Jernej Rajer: Tovarišice in tovariši! Na Skupni seji skupin dele- 
gatov za delegiranje v Zbor združenega dela in Zbor občin dne 18. novembra 
1980 smo obravnavali navedeni zakon in sprejeli naslednje splošne pripombe: 

Namesto občinske energetske skupnosti naj se uporablja izraz »temeljna 
skupnost«. Bolj podrobno naj se definira, tkaj je mišljeno z organizacijami 
oziroma organi. V okviru tega koncepta naj se predvidi tudi varčevanje z 
energijo. 

Sprejeli smo tudi naslednje konkretne pripombe k posameznim členom: 
Druga vrstica, prvega odstavka, 1. člena naj se dopolni tako, da se bo gla- 

sila: »povečanje izrabe lastne energetske osnove, racionalne proizvodnje, pre- 
nosa in porabe energije«. V drugem odstavku naj se črta celoten stavek med 
pošiljajema, to je besedilo: »ki so nujen pogoj...« do »vrednotenje rezultatov 
dela.-« 

Drugi člen naj se dopolni še z energetsko dejavnostjo, ki je namenjena kur- 
javi, saj je to še vedno pomemben energetski vir. Ta člen naj se poveže tudi 
z 11. členom. 

V drugem odstavku 3. člena in tudi v naslednjih členih je govora o opti- 
miranju. Treba je predvideti izhodišča za optimiranje oziroma preverjati meto- 
dologijo za optimiranje s posebnim aktom. To velja tudi za termin »varno iz- 
koriščanje-«, saj vemo, da absolutne varnosti ni; torej se je treba sklicevati na 
rudarski zakon in druge predpise. 

V 3. členu zadolžujemo dejavnost premogovništva, da zagotovi zadostne 
količine premoga. Ali to pomeni, da bo premogovništvo uvažalo manjkajoči 
premog ali sovlagalo v premogovnike drugih republik za zagotovitev dodatnih 
dobav? 

4. člen govori le o fizijski jedrski elektriki. Kaj pa fuzijska? 
V 6. členu pa je govora le o zemeljskem plinu, ni pa omenjeno vplinjenje 

premoga in podobno. 
Drugi odstavek 7. člena govori le o elektrarnah in toplarnah, ki so veza- 

ne na enoten elektroenergetski sistem, 8. člen pa govori tudi o vključevanju 
fizičnih oseb, vselej pa to ni možno niti zanje. 

Prvi stavek 1. odstavka 12. člena naj se dopolni tako, da se bo glasil: »Or- 
ganizacije združenega dela energetskih dejavnosti usklajujejo v samoupravni 
interesni skupnosti energetike in med seboj svoje programe«. 

Za 13. členom naj se doda nov člen, ki bi se glasil: »Daje predloge, pobude 
in zahteve za tehnično-tehnološke in pravne ukrepe za manjše izkoriščanje 
energije, pri snovanju in proizvodnji novih naprav, proizvodov in tako dalje.« 

Pri osnovnem predlogu 17. člena je vprašanje smotrnosti oblikovanja re- 
publiških posebnih skupnosti, če teh ni tudi na občinskem nivoju. Po variant- 
nem predlogu je bolj zagotovljena celovitost organiziranja področja energetike, 
zato je sprejemljivejši. 

V 6. odstavku 20. člena je navedeno, da »republiška energetska skupnost 
obravnava kompleksno energetsko politiko.« Ta izraz je treba precizirati. Va- 
riantni predlog je sprejemljivejši, ker zagotavlja celovito obravnavano pod- 
ročje energetike. 

K 21. členu: Predlagamo, da energetska skupnost nima lastne delovne 
skupnosti, ampak združeno z drugimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi. 
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Menimo, da ni sprejemljivo, da delo delovnih skupnosti samoupravnih inte- 
resnih skupnosti opravljajo delovne skupnosti izvajalcev. 

3. odstavek 22. člena naj se črta; program mora biti v celoti pokrit. 
K 23. členu: 1. odstavek naj se glasi: »-Za določanje dolgoročnejših možnosti 

razvoja energetskega gospodarstva se v republiški energetski skupnosti sprej- 
me sočasno z dolgoročnim družbenim planom dolgoročni plan izgradnje ener- 
getskih objektov.« Energetika se namreč ne more avtonomno razvijati brez 
dolgoročnih planov. 

V 26. členu bi bilo potrebno dodati besedilo: »izdelan po minimalni meto- 
dologiji 

K 32. členu: Sredstva za naložbe bi bilo treba zbrati tudi iz amortizacije. 
K 39. členu: V prvem odstavku naj se črta beseda »praviloma«. 
K 44. in 45. členu: Ta dva člena nista natančna, saj se v prvem govori o 

energiji na splošno, v drugem pa o toplotni energiji in mestnem plinu. 
K 58. členu: Ce so naloge opredeljene s tem zakonom in če potrdita samo- 

upravne sporazume energetskih skupnosti Skupščina in Izvršni svet ter če sa- 
moupravna interesna skupnost dejansko zajema energetske interese celotne 
družbe, čemu je potreben še družbeni dogovor med Izvršnim svetom, Gospo- 
darsko zbornico Slovenije, sindikati in energetsko skupnostjo? 

K 59. do 65. člena: Energetsko soglasje ni potrebno. To je še eno v vrsti 
soglasij, ki jih je že preveč. Vsi porabniki, sedanji in novi, morajo biti zajeti 
v planskih dokumentih in priloženih bilancah. Če je tak plan sprejet, ni po- 
trebno posebno energetsko soglasje. 

66. člen je nepotreben, ker urejajo to problematiko drugi zakoni ter teh- 
nični akti. 

67. člen naj se dopolni, da je za odklop veleodjemalcev oziroma procesne 
proizvodnje, bolnic, hladilnic in podobno potrebno njihovo soglasje. Tudi če 
ti imajo rezervna napajanja, so ti agregati lahko v remontu in podobno. Pri 
veleodjemalcih v procesni proizvodnji pa lahko pride do velike škode in je 
včasih potrebno za zaustavitev procesa tudi več kot 24 ur, drugi odstavek je 
zato premalo obvezujoč za dobavitelje energije. 

V 84. členu je rok 12 mesecev za uskladitev predolg in zadostuje 6 me- 
secev oziroma obračunsko obdobje. 

To velja tudi za 85. člen. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Drago Cu- 
cek, delegat iz občine Celje. 

Drago Cucek : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Poleg pripomb, ki so bile že dane v razpravi, bi poudaril še nekatere, 
ki jih je sprejela naša delegacija. 

Opredeli naj se tudi meja med daljinskim prenosom toplote in isto dejav- 
nostjo, ki je sestavni del komunalne dejavnosti. 

Potrebno je konkretneje opredeliti povezavo energetskih bilanc z družbe- 
nimi plani ter energetskih bilanc občin z republiško energetsko bilanco. Hkrati 
naj se točno določi, kakšne so obveznosti izvajalcev in uporabnikov v energet- 
skih bilancah. 

Pri izdajanju energetskih soglasij je potrebno upoštevati, da gre za izda- 
jo vseh vrst soglasij: splošna, in tehnična soglasja. 
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Ce zakon predvideva ustanavljanje novih samoupravnih interesnih skup- 
nosti, naj bodo le-te ustanovljene resnično kot center družbenega dogovarja- 
nja, ne pa zgolj kot ena izmed mnogih oblik nadgradnje. 

Na področju, ki ga opredeljuje 19. člen, bo morala republiška energetska 
skupnost odigrati še posebej veliko vlogo. Zlasti naj bo v večji meri usmerje- 
valec energetske porabe po posameznih področjih. 

Poudariti je potrebno, da se delovanje administrativno-strokovnih služb 
za pomožna in druga dela v delovnih skupnostih skupnih služb lahko zagotovi 
le v tolikšnem obsegu, da to ne bo oviralo normalnega delovanja delegatskega 
sistema. 

V zakonu so za izvajanje inšpekcijskega nadzora nad toplotnimi napelja- 
vami pooblaščeni le organi republiške inšpekcije. Pri tem se postavljata dve 
vprašanji. Zakaj niso vključeni tudi občinski inšpekcijski organi in ali bodo 
republiški organi zmogli tolikšen obseg dela, še posebej, ker je predmet inšpek- 
cijskega nadzora tudi racionalno trošenje energije? 

K 17. členu naj se sprejme varianta z enotno republiško energetsko skup- 
nostjo, brez posebnih skupnosti. — 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Štefan Hozjan, dele- 
gat iz občine Lendava, ima besedo! 

Štefan Hozjan: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov za delegiranje v Zbor občine Lendava je skrbno pre- 
delala osnutek zakona o energetskem gospodarstvu skupaj s predstavniki druž- 
benopolitične skupnosti in združenega dela na področju energetike in daje na- 
slednje pripombe: 

Menimo, da je ob sedanjem svetovnem pomanjkanju energetskih virov 
nujno, da se samoupravno organiziramo tako, da bomo kos nalogam pri zado- 
voljevanju energetskih virov na celotnem družbenem področju. S tem, ko opre- 
deljujemo energetsko dejavnost kot dejavnost posebnega družbenega pomena, 
upamo, da bomo ustvarili realno osnovo za razvoj teh dejavnosti, ki so nam 
lahko ključ za nadaljnji razvoj, ali pa ozko grlo, če temu področju ne bi po- 
svetili potrebne pozornosti. 

Skrb slovenske družbe je nujna, da se povečajo raziskave primarne ener- 
gije, kjer obstoje realne indikacije. Moramo povedati, da smo v Sloveniji pre- 
malo pozornosti posvečali raziskavam domačih virov energije, saj je Slovenija 
v mnogočem še neraziskana. Raziskave pa ne bi smele biti prepuščene trenut- 
nemu ekonomskemu položaju organizacij združenega dela, kot je to bilo do 
sedaj. Visoke cene uvoznih virov nas morajo konkretneje zadolžiti, da raziskave 
intenziviramo posebno tam, kjer so realne možnosti. 

V Lendavi menimo, da moramo s tem zakonom postaviti take pogoje za 
samoupravne organiziranosti in povezanosti organizacij združenega dela s pod- 
ročja energetike, da bodo te povsem enakopravno in soodgovorno reševale 
energetsko preskrbo. Uporabniki in izvajalci več občin naj bi se povezali v 
občinske energetske Skupnosti določene regije, ki jih enotna problematika po- 
vezuje in združuje. S tem bi lažje programsko reševali skupne probleme, kot 
pa tam, kjer so te razbite. 

Na republiškem nivoju pa menimo, da bi bilo koristno, da bi se občinske 
energetske skupnosti povezale v enovito republiško energetsko skupnost upo- 
rabnikov in izvajalcev s tem, da ima republiška energetska skupnost delovna 
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telesa za posamezne dejavnosti, ki jih sestavlja enako število uporabnikov in 
izvajalcev določenega energetskega vira. Ocenjujemo, da bi taka oblika pove- 
zovanja enako odgovorno vezala te dejavnike k realnejšemu in pravočasnemu 
planiranju, dogovarjanju, realizaciji planskih obveznosti, programov, medse- 
bojni pomoči pri sredstvih za raziskave in za pravočasno realizacijo investicij- 
skih nalog. Skratka, povezala bi v homogeno celoto skupne interese po pokri- 
vanju potrebnih virov energije za slovensko družbo. To dokazuje prav naš od- 
visen položaj od nekaterih energetskih virov. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Ivan Lekše, delegat 
iz Slovenj Gradca, ima besedo! 

Ivan Lekše: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov občine Slovenj Gradec me je zadolžila, da dam pripombo k 
zadnji alinei 67. člena, ki naj bi se glasila: »Dobavitelj mora o predvideni pre- 
kinitvi obvestiti odjemalce z neposrednim obvestilom v dnevnem časopisju, 
prek radia ali na krajevno običajen način vsaj 24 ur pred prekinitvijo«. To ute- 
meljujemo s tem, ker bi se lahko zgodilo, da nekateri odjemalci ne bi bili pravo- 
časno obveščeni, če bi uporabljali samo sredstva javnega obveščanja. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Igor Dobrovnik, dele- 
gat iz občine Krško! 

Igor Dobrovnik : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov in vsi trije zbori Skupščine občine Krško so kot kon- 
ferenca delegacij dne 21. 11. 1980 obravnavali osnutek zakona o energetskem 
gospodarstvu in sprejeli naslednja stališča oziroma pripombe. 

1. Delegacije so zakon opredelile kot eden od najpomembnejših. Zakon ce- 
lovito ureja področje energetskega gospodarstva. Energetske dejavnosti uvršča 
med dejavnosti posebnega družbenega pomena. S to opredelitvijo pa je že iz- 
ražen družbeni interes in večja prisotnost vseh družbenih dejavnikov pri pla- 
niranju, pridobivanju in porabi energije. V zakonu je izrecno poudarjena usme- 
ritev na racionalno ravnanje z energijo. Delegati so predloženemu zakonu dali 
splošno podporo. 

2. Zakon je splošen. Ugotoviti je potrebno, ali novi osnutek zakona vsebuje 
tiste družbenoekonomske odnose in elemente za samoupravno organiziranost, 
zaradi katerih je bil prvi osnutek umaknjen. Pregled gradiva potrjuje, da so 
v predloženi zakon smiselno vgrajeni elementi, ki so bili postavljeni pred re- 
publiško Skupščino. Pripombe delegatov pa se nanašajo na to, da bi hkrati s 
sprejemanjem zakona morale teči tudi aktivnosti samoupravnega organiziranja 
energetike. 

Iz zakona ni razvidno povezovanje na nivoju federacije. To povezovanje 
pa je nujno, ker je energetska odvisnost SR Slovenije vedno večja. Prisiljeni 
smo energetska vprašanja reševati z enotno energetsko politiko na zveznem 
nivoju. Rezultati gospodarjenja v prvih desetih mesecih letošnjega leta nam 
dajejo direktne argumente za usmeritev, da se je na področju energetike treba 
odločno povezovati in tej akciji dati političen značaj. 

Hkrati z zakonom naj bi bil sprejet tudi družbeni dogovor o energetiki, ki 
bi prispeval k hitrejšemu reševanju vprašanj na področju energetskega go- 
spodarstva, ki jih ureja ta zakon. 
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3. Zakon prihaja s precejšnjo zamudo. Vse planske aktivnosti za obdobje 
1981—1985 bodo že mimo, preden bo zakon zaživel. Delegati premogovništva 
opozarjajo na pomanjkanje sistemskih rešitev, ki so osnova in pogoj za uresni- 
čevanje določenih planskih obveznosti. S tem zakonom bo premogovništvo kot 
celota končno uvrščeno med dejavnosti posebnega družbenega pomena, vendar 
bodo še vedno obstajale razlike pri ustvarjanju dohodka med posameznimi te- 
meljnimi organizacijami oziroma delovnimi organizacijami s področja pre- 
mogovništva. Te razlike bodo nastopile kot posledica različnih struktur pro- 
daje po posameznih področjih porabe: široka potrošnja, industrija in elektro- 
gospodarstvo. Na vseh navedenih področjih ne bo mogoče ustvariti enaka na- 
čela pridobivanja dohodka. Objektivno je pričakovati, da bodo ustrezno urejeni 
le dohodkovni odnosi z elektrogospodarstvom. Zato bodo temeljne organizacije, 
ki bodo pretežne količine premoga namenile za proizvodnjo električne ener- 
gije, praviloma v boljšem položaju. 

4. Podrobnosti o samoupravnem delovanju energetskih skupnosti, o na- 
činu delegiranja delegatov, o oblikovanju organov in njihovih pristojnosti, o 
načinu volitev delegatov in organov, o sprejemanju odločitev, o načinu zasto- 
panja in financiranja, o notranjih razmerjih ter druga vprašanja, bo urejal 
samoupravni sporazum o ustanovitvi oziroma statut interesne skupnosti; Pri 
oblikovanju teh in nadaljnjih samoupravnih aiktov mora biti zagotovljeno so- 
delovanje vseh družbenopolitičnih organizacij, skupnosti in delovnih organiza- 
cij. Delegati poudarjajo, da je k temu delu treba pritegniti vse dejavnike in 
obenem zagotoviti potreben čas za obravnavo. 

K posameznim členom pa imamo naslednje pripombe: 
K 15. členu: Območne energetske skupnosti so nepotrebne ob predpostavki, 

da se bodo uporabniki in izvajalci več občin združili v občinske energetske 
skupnosti. Te so bolj sprejemljive, zato naj se 15. člen osnutka zakona črta. 

K 17. členu: Posebne samoupravne energetske skupnosti so utemeljene. 
Oblikovanje samo ene republiške energetske skupnosti ne vodi k racionalnemu, 
sistematičnemu in smotrnemu sporazumevanju med uporabniki in izvajalci raz- 
ličnih vrst energije. V okviru skupne samoupravne energetske interesne skup- 
nosti je mogoče izpeljati le usklajevalne funkcije pri planiranju razvoja in po- 
rabe vseh vrst energije. V 17. členu naj se zato črta varianta. 

K 20. členu: Črta naj se varianta, ki je vezana na opredelitev k 17. členu. 
K 22. členu: Zadnji stavek tega člena naj ostane v zakonu, s tem da se 

ga jasneje formulira. 
K 41. členu: Besedilo 1. odstavka tega člena naj se dopolni z naslednjim 

besedilom: »Cene električne energije, premoga, zemeljskega plina in nekon- 
vencionalnih virov se oblikujejo v posebnih republiških interesnih skupnostih.« 

K 62. členu: 2. odstavek naj se dopolni z naslednjim besedilom: »Komisija 
odkloni energetsko soglasje za oskrbo z določenim energetskim virom v pri- 
meru, če ugotovi, da ni zagotovljena tehnologija za racionalno uporabo energije 
oziroma če ugotovi, da niso izpolnjeni pogoji za minimalno trošenje energije 
zaradi odstopanja od normativov za izolacijo objektov«. 

K 67. členu: V tem členu naj se doda stavek: »Začasne prekinitve dobave 
energije občutljivim odjemalcem morajo biti usklajene s tehnološkimi značil- 
nostmi porabnika. Pogoji za dobavo energije se natančneje urejajo s pogodbo.« 

Zakon o energetskem gospodarstvu bi moral vsebovati tudi oblike stimu- 
lacije za čimbolj racionalno trošenje energetskih virov pri uporabnikih z davč- 
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nimi olajšavami za izolacijske materiale in raznimi oblikami podpore usme- 
ritvam racionalne porabe energije. 

Predsednica Silva Jereb: Pismenih prijav za razpravo ni več. Želi 
še kdo besedo k tej točki dnevnega reda? (Da.) Prosim, besedo ima tovariš 
Žarko Žigon, delegat iz občine Radlje ob Dravi! 

Žarko Žigon: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! Dobili 
smo strokovne pripombe dravskih elektrarn, ki jih naša skupina delegatov 
podpira. 

Dodatno pa predlagamo vključitev člena, ki bo vseboval naloge pri ugo- 
tavljanju dela dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti na podlagi določil 
20. člena ustave in 14. člena zakona o združenem delu, hkrati s konkretizacijo 
začasnih rešitev dokler ne bi bil v zvezi s tem sprejet poseben zakon. 

Ta svoj predlog utemeljujem s tem, da je bilo tudi pri obravnavi našega 
predloga zakona rečeno, da naj bi zakon o energetskem gospodarstvu eventu- 
alno vseboval tak člen. 

Predsednica Silva Jereb: Želi še kdo besedo? (Ne.) 
Potem zaključujem razpravo in prekinjam to točko dnevnega reda, da 

bi lahko naša skupina delegatov upoštevala tudi razpravo k tej točki dnev- 
nega reda. 

Prehajamo na 5. t o čik o d n e v nega reda, to je na osnutek zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. Za svo- 
jega predstavnika je določil tovariša Karmela Budihno, namestnika predsed- 
nika Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Tovariš 
Budihna, želite besedo? (Da.) Prosim! 

Karmelo Budihna: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Predloženi osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
gozdovih temelji na konceptu predloga za izdajo zakona in zaključkih ter ugo- 
tovitvah, ki so bili sprejeti ob njegovi obravnavi v Skupščini. 

Osnovno izhodišče sprememb in dopolnitev zakona je ugotovitev delegatov, 
da so dosedanje sistemske prvine gospodarjenja z gozdovi in njegove strateške 
usmeritve v osnovi skladne z usmeritvijo razvoja družbenoekonomskih odno- 
sov v SR Sloveniji in da ustrezno pogojujejo še bolj načrtno gospodarjenje z 
gozdovi. Zato naj bi se zakon dopolnil le z vidika uskladitve z nekaterimi si- 
stemskimi zakoni, ki so bili sprejeti kasneje. 

V svojih stališčih ob razpravi o predlogu za izdajo zakona, so zbori Skup- 
ščine SR Slovenije opozorili, da je treba pred izdelavo osnutka zakona nekatera 
vprašanja širše politično in strokovno preveriti! To se je nanašalo predvsem 
na področje planiranja, ugotavljanja dela dohodka, ki je rezultat izjemnih 
ugodnosti, na družbenoekonomske odnose v samoupravni interesni skupnosti, 
gozdnogospodarsko načrtovanje v odnosu do planiranja in problematiko na- 
daljnjega drobljenja gozdne posesti. Predlagatelj je predlagal Republiškemu 
svetu za vprašanja družbene ureditve v obravnavo naslednja vprašanja: ugo- 
tavljanje in razporejanje dela dohodka iz izjemnih ugodnosti v družbenih 
gozdovih, koncept družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih 
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skupnostih in probleme pri zajezitvi nadaljnjega drobljenja zasebne gozdne 
posesti. 

Osnutek zakona je bil koncipiran in dopolnjevan vzporedno z izdelavo 
analize o družbenoekonomskih odnosih v samoupravnih interesnih skupnostih 
materialne proizvodnje, ki je danes v obravnavi ki ugotavlja, da so pri vla- 
ganju na področju gozdarstva določene posebnosti. Pripomniti je treba tudi, 
da je osnutek zakona nastajal v sodelovanju z organizacijami združenega dela, 
strokovnimi institucijami in predstavniki iz prakse. Kljub predloženi obraz- 
ložitvi osnutka zakona, želim opozoriti še na nekatere rešitve v zakonu, ki so 
ključnega pomena za nadaljnji uspešni razvoj gospodarjenja z gozdovi. 

1. Določila o ugotavljanju dela dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti 
v družbenih gozdovih in ki temeljijo na 20. členu ustave SR Slovenije, so spre- 
menjena na podlagi ugotovitve, da tu ne gre za izjemne ugodnosti pri posa- 
meznih temeljnih organizacijah združenega dela, temveč za različne naravne 
in proizvodne pogoje in s tem tudi različne pogoje za pridobivanje dohodka. 
To je v skladu z načeli, da je treba gospodariti s prostorom in izvajati vsa 
dela v vseh delih gozdnogospodarskega območja, ne glede na konkretne po- 
goje za pridobivanje dohodka na posameznem območju. 

Nova določba naj bi zavezovala temeljne organizacije združenega dela, da 
se s samoupravnim sporazumom o združitvi v delovno organizacijo dogovorijo 
o kriterijih in merilih za izenačevanje pogojev gospodarjenja in da se tudi vse- 
binsko opredelijo ti kriteriji. Menimo, da je v sedanji fazi razvoja družbeno- 
ekonomskih odnosov v gozdnogospodarskih organizacijah to mogoče realno iz- 
peljati. Ker obstajajo razlike v pogojih gospodarjenja tudi med gozdnogospodar- 
skimi območji, osnutek zakona ohranja načela vzajemnosti pri postopnem ize- 
načevanju razlik med posameznimi gozdnogospodarskimi območji v bistvu 
tako, kot jih določa veljavni zakon v 23. členu, v katerem opredeljuje osnove 
in vire sredstev ter minimalne stopnje prispevkov, ki naj prispevajo k postop- 
nemu izenačevanju pogojev gospodarjenja. 

Po vsestranski presoji ustreznosti določbe, da se z zakonom določijo mi- 
nimalne stopnje prispevkov, ali pa naj bo to prepuščeno izključno samouprav- 
nemu sporazumevanju, se je predlagatelj odločil za rešitve, ki jih vsebuje 23. 
člen. V tem členu se zagotavlja tisti minimalni obseg sredstev za vlaganje v 
gozdove, ki je nujno potreben za ohranitev kontinuitete postopnega ustvarja- 
nja takih pogojev za gospodarjenje z gozdovi, ki bodo še omogočili uspešnejše 
gojitvene posege in izrabo surovin na vsem območju SR Slovenije. Takšna 
vlaganja v gozdove so izredno dolgoročna in je mogoče rezultate pričakovati ob 
kontinuiranem vlaganju šele po 50., 80. ali celo več letih. Dolgoročnost vla- 
ganj in s tem povezana nevračljivost sredstev sta razloga, zaradi katerih ni 
mogoče pričakovati, da bi bili delavci v združenem delu dohodkovno motivirani 
za interesno združevanje sredstev v te namene. Nova pa je v tem členu do- 
ločba, da se člani samoupravne interesne skupnosti s samoupravnim sporazu- 
mom o temeljih plana dogovorijo o dejanskem obsegu teh prispevkov glede 
na možnosti vlaganj v konkretnem planskem obdobju. 

Področje delovanja samoupravnih interesnih skupnosti za gozdarstvo je 
sorazmerno najbolj dopolnjeno, ker je bilo treba ta določila uskladiti z zako- 
nom o sistemu družbenega planiranja in zakonom o skupnih osnovah svobodne 
menjave dela. Pri tem naj omenim, da osnutek zakona ostaja pri območni skup- 
nosti in ne predvideva občinskih skupnosti. Predlagatelj se pri tem sklicuje 
na 67. in 68. člen ustave. Območja so oblikovana tako, da vsako zase ustvarja 
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dovolj sredstev za enostavno biološko reprodukcijo, tako da je omogočen ena- 
komeren razvoj v vsem območju. Seveda te območne skupnosti ne poznajo ob- 
činskih meja in včasih delijo občine na polovico. To je gotovo specifičnost, ki 
ima svojo utemeljenost v nadaljnjem razvoju. 

Bistvo dopolnitve na področju opredeljevanja samoupravnih interesnih 
skupnosti pa je v naslednjem. 

1. Da območne samoupravne interesne skupnosti neposredno zbirajo in 
usmerjajo sredstva za vlaganja v gozdove za dejavnosti posebnega družbenega 
pomena, ker so do sedaj dajala le soglasja k odločitvam gozdno-gospodarske 
organizacije. 

2. Da člani samoupravne interesne skupnosti prek sistema planiranja, ki je 
zaradi posebnosti pri gospodarjenju z gozdovi v zakonu podrobneje opredeljen, 
neposredno odločajo in usklajujejo gospodarjenje z gozdovi, ki se nanaša na 
dejavnosti posebnega družbenega pomena. 

3. Da je opredeljen odnos med planskimi akti in gozdnogospodarskimi na- 
črti tako, da je gozdnogospodarski načrt opredeljen kot nujna strokovna osnova 
pri pripravljanju konkretnih planskih aktov. 

4. Da se vse dejavnosti posebnega družbenega pomena financirajo prek 
samoupravnih interesnih skupnosti s prispevkom temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela s področja gozdarstva in lesne predelave. 

Kot osnova za prispevek je v osnutku zakona predvidena vrednost pro- 
danega oziroma nabavljenega lesa, kot vir sredstev pa dohodek temeljne orga- 
nizacije združenega dela za vse oblike vlaganj tako za enostavno gozdno bio- 
loško reprodukcijo kot tudi za tako imenovano razširjeno gozdno reprodukcijo, 
ki pa ima v bistvu značaj bioloških vlaganj. S takšno opredelitvijo posameznih 
zadev na področju delovanja samoupravnih interesnih skupnosti menimo, da 
bo omogočen večji in bolj učinkovit vpliv samoupravnih interesnih skupnosti 
na ohranitev in gojitev gozdov, kar je opredeljeno tudi z ustavo SR Slovenije. 

Menimo, da je treba posebej omeniti, da je v osnutek vnešena določba, ki 
naj bi omejila nadaljnje drobljenje zasebne gozdne posesti, čeprav so pri ob- 
ravnavi predloga za izdajo zakona bili izraženi nekateri pomisleki o potrebnosti 
takšnega inštituta. Ugotovili smo, da nobena od dosedanjih zakonskih ureditev 
v celoti ne rešuje tega problema in ker tudi ni v nasprotju z nobenim veljavnim 
zakonom, smo takšno določilo vnesli v zakon. 

Predlagam, da zbor predloženi osnutek zakona skupaj s pripombami de- 
lovnih teles in pripombami iz današnje razprave sprejme. 

Predsednica Silva Jereb: Osnutek zakona ste dobili. Obravnavali so 
ga Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj, Zakonodajno-pravna komi- 
sija in medzborovska skupina delegatov za proučitev družbenoekonomskih od- 
nosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje ter Ko- 
misija za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu, ki so zboru predložili 
pismena poročila. Želijo poročevalci besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo! Besedo ima tovariš Dušan Jug, delegat iz občine 
Celje! 

Dušam Jug: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov iz občine Celje, skupaj s skupino delegatov iz občine Slo- 
venske Konjice, dajemo pripombe k spremembam in dopolnitvam zakona o 
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gozdovih, ki pa se nanašajo predvsem na določbe, ki postavljajo gozdno go- 
spodarske načrte kot zakonsko obveznost. Menimo, da bi morali biti ti pred- 
vsem glede višine sečnje strokovna osnova za gospodarjenje z gozdovi v skladu 
z določili 10. člena. Zakon naj bi z gozdnogospodarskimi načrti ščitil trajnost 
gozdov in donosov, ostalo pa prepustil področju planiranja. Zato menimo, da 
bi morali zadržati prvotno določilo 35. člena. 

Na področju samoupravljanja predlagamo, da so v temeljnih organizacijah 
kooperacije enakopravni delegati in združeni kmetje ter delavci. Zato pred- 
lagamo ustrezne popravke v 6. in 18. členu. 

Pri prispevni stopnji za biološka vlaganja predlagamo, da ne bi bila v 
zakonu togo predpisana enaka prispevna stopnja za oba sektorja lastništva. 
Tam, kjer je intenzivnost različna med družbenim in zasebnim sektorjem, bi 
lahko to predstavljalo resno oviro pri gospodarjenju. 

Nadalje predlagamo, da bi proučili možnost, da bi bilo pridobivanje pri- 
spevka za biološka vlaganja izenačeno z načeli družbene delitve dohodka za te 
vrste sredstev, to je za amortizacijo in ne po principu večkratne obdavčitve. 

Več pripomb imamo k prometu z lesom, s katerim želimo, da bi se pre- 
prečila nadaljnja nedovoljena trgovina z lesom in nedovoljeno žaganje in s 
tem neblagovni odlivi. Zato predlagamo, da v 18. členu, v drugem odstavku, 
črtamo možnost, da se les za lastno uporabo lahko naprej preprodaja. 

V 46. členu naj se precizno določi možnosti žaganja na zasebnih žagah. 
Predlagamo, da bi se ta člen glasil: »Zagati les za lastne potrebe in potrebe 
občanov, je dovoljeno zasebnim lastnikom žag, če jim zaradi lastnih oziroma 
krajevnih potreb za to izda dovoljenje pristojni občinski upravni organ.« 

Na žagah, za katere je bilo izdano to dovoljenje, se lahko uskladišči le 
les, ki je označen po točki a.) 14. člena. Imetnik dovoljenja za žaganje sme 
sprejeti v žaganje ali uskladiščiti le označen les ter je dolžan voditi evidenco o 
sprejemu in o žaganju lesa na svoji žagi. 

Dovoljenje za žaganje lahko po pooblastilu izdaja pristojna gozdnogo- 
spodarska organizacija. Zaradi boljšega ukrepanja pri nedovoljeni trgovini 
predlagamo, da bi lahko gozdarski inšpektor ukrepal tudi pri prometu z ža- 
ganim in tesanim lesom. To predlagamo v 65. členu. 

V 15. členu predlagamo, da se pri odklanjanju sodelovanja lastnika gozda 
pri gospodarjenju z gozdovi doda še odklanjanje sodelovanja pri odkazovanjih. 

V 19. členu predlagamo, da bi območna gozdarska skupnost dajala soglasje 
pri odpiranju novih obrti s področja predelave, analogno kot smo v 21. členu 
podprli varianto, da republiška skupnost izdaja soglasje pri odpiranju novih 
lesno industrijskih kapacitet. 

V 40. členu predlagamo, da bi se bolj določno opredelilo dajanje soglasij 
za posege v gozdove, kjer naj bi se prvi odstavek glasil: »V gozdovih in 50 m 
pasu ob gozdovih se lahko gradijo ceste, daljnovodi, turistične žičnice ter sta- 
novanjske in druge soseske, poslopja, opekarne, apnenice, odpirajo kamno- 
lomi in peskolomi ter drugi objekti le, če je tak poseg v gozdove možen.« 

In zadnji odstavek. Ugotovitev SIS je pogoj za izdajo lokacijskega dovo- 
ljenja in potrjevanja vseh urbanističnih in zazidalnih načrtov stanovanjskih in 
industrijskih sosesk. 

V 66. členu predlagamo, da bi bile pri kršenju določb 11. točke sankcioni- 
rane tudi krajevne skupnosti, to je tam, kjer gradijo v nasprotju s 40. členom 
in če nedovoljeno sekajo. 
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Na koncu bi predlagali, da se prouči možnost obdavčitve dohodka iz gozda 
na osnovi določenega etata in ne odkazila, ker menimo, da obdavčitev pri 
odkazilu deluje destimulativno pri izvajanju gozdarskih načrtov. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Anton Renko, delegat iz Radov- 
ljice, ima besedo. Prosim! 

Anton Renko: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Ob obravnavi osnutka sprememb in dopolnitev zakona o gozdovih v tozdih in 
delovnih organizacijah sozda Gozdno-lesnega gospodarstva, so se oblikovale do- 
ločene pripombe k predlaganemu besedilu sprememb. Te pripombe so vsebo- 
vane v predlogih sprememb, katere predlagata splošno združenje gozdarstva 
in splošno združenje lesarstva ter posebej zainteresirani delavci in kmetje, orga- 
nizirani v tozdu in temeljni organizaciji kmetov gozdarstva in lesne industrije, 
združenih v sozd gozdno-lesnega gospodarstva. 

K 6. členu: V drugi vrstici naj se doda beseda: »združeni«, tako da bi se 
stavek glasil: »Za gospodarjenje z gozdovi po 1. odstavku 4. člena tega zakona, 
se delavci in združeni kmetje, ki upravljajo ...«. 

Utemeljitev: Zaradi točne opredelitve je treba napisati, da gre za kmete, 
ki so združeni v temeljnih organizacijah združenega dela. 

K 10. členu: V povezavi z 18. členom naj se v peti točki doda na koncu 
stavka: »in druge organizacije, ki gospodarijo z gozdovi.« Tako bi se stavek 
glasil: »Gozdno gospodarski načrti so obvezni za gozdnogospodarske organiza- 
cije in druge organizacije, ki gospodarijo z gozdovi.« 

Utemeljitev: S tem dopolnilom se zavezuje tudi druge organizacije, ki go- 
spodarijo z gozdovi, da izdelajo gozdnogospodarske načrte, kajti izdelava le-teh 
mora biti obvezna za vse gozdove, tudi za tiste, s katerimi ne gospodarijo 
gozdno-gospodarske organizacije. 

K 13. členu: V četrti točki naj se na koncu stavka doda: »iz dohodka za 
območne in republiške samoupravne interesne skupnosti za gospodarstvo«. Ce- 
loten stavek bi se glasil: »S samoupravnim sporazumom iz prejšnjega odstavka 
se člani dogovorijo tudi o obsegu gradnje gozdnih cest, obsegu potrebnih sred- 
stev za to gradnjo in višini prispevka iz dohodka za območne in republiške SIS 
za gospodarstvo.« Poleg tega je treba tudi v vseh členih, v katerih je govora 
o prispevkih, opredeliti, da gre za prispevek iz dohodka. 

Utemeljitev: Pomembno je, da se definira vir plačila prispevka, ki je na- 
menjen območnim in republiškim samoupravnim skupnostim za gospodarstvo. 

K 14. členu: V točki a.) naj se v oklepaju izpusti beseda »oboda-rstvo«. 
Utemeljitev: Obodarstvo je sestavni del domače lesne obrti oziroma izde- 

lovanja suhe robe in zaradi tega ni potrebno še posebej navajati te dejavnosti. 
V točki b.) pri izračunu dela prodajne cene, ki pripada lastniku gozda, niso 
navedene Vse odbitne postavke. Na primer: minimalna akumulacija, obvezni 
skladi skupne porabe in drugo. Zato predlagamo, da se naštevanje teh postavk 
izpusti. Tako bi se drugi stavek te točke glasil: »Ta del prodajne cene naj se 
določi tako, da se od prodajne cene gozdnih sortimentov odšteje vse odbitne 
postavke, ki jih določajo zakoni, dogovori in sporazumi.« 

K 15. členu: V prvi točki naj se v zadnjem stavku veznik »in« nadomesti 
z besedico »oziroma.« Talko bi se zadnji stavek glasil: »Odkazano drevje ozi- 
roma izvršena dela se evidentirajo ločeno po gozdnih posestvih.« 
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Utemeljitev: Pri vezniku »in« je obvezno evidentirati oboje, to je odkazano 
drevje in izvršena dela. To pa je v praksi dostikrat nemogoče, če na primer 
lastnik gozda pri odkazilu drevja ni navzoč, ker meje parcel niso jasne, se 
lahko šele po izvršenem poseku rekonstruira odikazilo. 

V 4. točki naj se v 2. vrstici doda beseda »ali«. Stavek bi se potem glasil: 
»Ce lastnik gozda ne sklene dogovora iz tega člena oziroma ga sklene, pa ga ne 
izpolni v dogovorjenem roku ali odklanja sodelovanje pri odkazilu, ne sme 
ovirati...« 

Utemeljitev: To dopolnilo je potrebno iz razloga, ker se v praksi pogosto 
zgodi, da lastnik gozda ovira izpolnjevanje nalog, ki izhajajo iz gozdnogospo- 
darskega načrta že s tem, da odklanja sodelovanje pri odkazilu drevja. 

K 16. členu: Druga točka naj se v celoti črta. 
Utemeljitev: Ta izjema je nepotrebna, ker povzroča močno naraščanje lesa 

za lastno uporabo, ki ni v skladu z dej anskimi potrebami lastnikov gozdov. 
K 17. členu: "Varianta naj odpade. 
K 21. Členu: Predlagamo, da se uveljavi besedilo variante v zadnji alinei, 

kakor tudi v drugi točki tega člena. 
K 22. členu: V drugi točki naj se črta besedilo: »Uradni list SRS št. 1/80«, 

ker ga je nepotrebno navajati. 
K 22. b.) členu: V drugi točki naj se upošteva tudi variantni dodatek: »in 

družbeni plani občin.« 
K 23. členu, druga točka, zadnja alinea: Prispevek od goriva,Id ga gozdne 

skupnosti odstopajo skupnosti za ceste, naj se poveča tudi za gorivo, ki ga v 
gozdni proizvodnji porabijo kmetje z lastno mehanizacijo. Ta sredstva naj se 
vrnejo kmetom lastnikom gozdov, po ključu individualne tržne proizvodnje 
lesa, torej podobno, kot je urejeno v kmetijstvu. Lahko pa ostanejo ta sredstva 
tudi združena za skupne naložbe. 

K 37. členu: Na koncu 3. točke tega člena se besedi »in naslednje leto« 
nadomestita z besedami »naslednja leta«. 

Utemeljitev: Da bi odstopanje od naložb, opredeljenih v letnih operativnih 
planih, prenašali kot obveznost v naslednje leto, ni sprejemljivo, ker ni izved- 
ljivo. Razlogov za odstopanje namreč ni mogoče opraviti v enem letu, zato 
predlagamo, da se odstopanje prenese kot bilančna obveznost v naslednja leta, 
ne pa v naslednje leto. 

Celoten odstavek 3. točke naj se črta. 
Utemeljitev: Letnih gozdnogospodarskih načrtov ni, zato je to besedilo 

nepotrebno. 
K 66. členu: V nekaterih odstavkih ta člen ni usklajen z drugimi členi, na 

primer s 5. in 40. členom. V 18. točki pa naj se beseda »namensko« nadomesti 
z besedo »nenamensko«. Hvala lepa 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Ludvik 
Kotnik, delegat iz občine Ravne na Koroškem. 

Ludvik Kotnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov občine Ravne na Koroškem je obravnavala osnutek za- 
kona o gozdovih in ima naslednje pripombe. 

V 16. členu naj se v 1. točki, v prvi vrstici za besedama: »iz gozdov« do- 
dajo besede: »in presežki lega iz domače uporabe«. Predlagamo, tako kot že 
prejšnja dva razpravljalca, da se črta 2. točka tega člena, ki govori o prosti pro- 
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daji presežkov lesa iz domače uporabe. Druge pripombe pa sta že razpravljalca 
pred menoj prebrala. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima Ivanka Udovič, 
delegatka iz občine Cerknica. Prosim! 

Ivanka Udovič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Naša delegacija se ne strinja z določbo v 2. odstavku Ii9. člena zakona o 
gozdovih, da se strokovne in administrativno tehnične naloge za območne skup- 
nosti opravljajo pri gozdnogospodarskih organizacijah posameznega gozdno- 
gospodarskega območja. Kljub ustavnim določilom se v predlogu ponovno pred- 
videva taka organizacija opravljanja strokovnih in administrativno tehničnih 
nalog za območne skupnosti za gozdarstvo. Strokovne naloge načrtovanja in 
izvajalska funkcija strokovnih služb sta tako združeni. Pri taki organiziranosti 
samoupravne interesne Skupnosti se ni mogoče izogniti podjetniškemu vplivu 
gozdnogospodarskih organizacij, pri čemer je tudi okrnjeno samostojno in ob- 
jektivno delo skupnosti, ki jim je zaupano. Taka oblika organizacije skupnosti 
tudi otežuje delo na področju skupnega načrtovanja in družbenega vpliva pri 
razporejanju dohodka, doseženega zaradi izjemnih ugodnosti. Težino problema 
nakazuje tudi načrtovanje in izgradnja gozdnih cest, kajti ta dejavnost naj bi 
bila pojmovana kot dejavnost posebnega družbenega pomena. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Otmar Gajzer, delegat iz občine Ptuj, ima 
besedo! 

Otmar Gajzer: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Stališča naše skupine so naslednja: 

1. Podpiramo pripombe, ki jih je predložilo Splošno združenje gospodarstva 
Slovenije k navedenemu osnutku. 

2. Predlagamo, da se v 9. členu črtata sedanji 4. in 5. odstavek in da se 
novi četrti odstavek glasi: »Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena 
gospodarijo z gozdovi s posebnim namenom v družbeni lastnini tudi delavci v 
organizacijah združenega dela, ki niso gozdnogospodarske organizacije.« 

Obrazložitev: V mariborskem gozdnogospodarskem področju je izven go- 
spodarjenja območne gozdnogospodarske organizacije še približno 2500 ha goz- 
dov. Stanje v nekaterih ostalih območjih je podobno. V naslednjem srednje- 
ročnem obdobju mora gozdnogospodarska organizacija tega območja povečati 
plan sečnje za približno 40 000 m3. Gozdove v organizacijah združenega dela, 
ki niso gozdnogospodarske organizacije, izkoriščajo le-te mimo obveznosti ob- 
močnega gospodarstva do lesne industrije. Spričo sedanje gospodarske situacije 
ocenjujemo, da si takšnega načina gospodarjenja ne moremo več privoščiti, pa 
tudi novi peti odstavek tega ne zagotavlja. Zato predlagamo, da se vsebina če- 
trtega odstavka črta, gozdovi pa predajo gozdnogospodarskim organizacijam 
z izjemo, ki jo predlagamo. 

3. Skladno s predlogom v 2. točki je potrebno črtati 70. člen. 
4. V kolikor naš predlog ne bi bil sprejet, je vsekakor potrebno spremeniti 

74. člen, tako da bi se glasil: »Organizacije združenega dela, ki gospodarijo z 
gozdovi, morajo..kajti v nasprotnem primeru bo težko izvajati peti od- 
stavek 9. člena osnutka. 
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Predsednica Silva Jereb: Besedo ima Ivan Zidarn, delegat iz ob- 
čine Mozirje. Prosim! 

Ivan Zidarn: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov iz občine Mozirje je na svoji seji obravnavala osnutek za- 
kona o gozdovih ter predlaga dopolnitev 19. člena zakona, tako da bi se bese- 
dilo glasilo: »Sodeluje in odloča v mejah svoje pristojnosti pri razmejitvi pla- 
ninskih pašnikov in gozdov.« To se nanaša na področje območne interesne 
skupnosti za gozdarstvo. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Franc Kump, delegat iz No- 
vega mesta, ima besedo! 

Franc Kump: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina delegatov je na podlagi mnenja Gozdnega gospodarstva Novo 
mesto sprejela naslednja stališča in predloge za spremembe in dopolnitve 
osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih. 

Ugotavljamo, da je predlagatelj zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o gozdovih upošteval naša stališča in predloge. V pripravah predloga za 
izdajo zakona smo se zavzemali za spremembo 12. člena v tem smislu, da je 
ugotavljanje in razporejanje dohodka, doseženega zaradi izjemnih ugodnosti v 
temeljni organizaciji združenega dela v sestavi gozdnega gospodarstva, stvar 
sporazuma, ki ga sprejmejo delavci, združeni v gozdnogospodarski delovni or- 
ganizaciji. 

Zagovarjali smo enotna merila in kriterije obračunavanja sredstev za 
gozdnobiološka vlaganja. Sredstva, ki so potrebna za realizacijo del na pod- 
ročju gozdnobiološke reprodukcije in za izgradnjo cest in ki naj ga obračuna- 
vajo temeljne organizacije kot prispevek, ki gre iz dohodka in v smislu zakona 
o svobodni menjavi dela, nakazujejo območnim in republiški samoupravni inte- 
resni skupnosti za gozdarstvo. Velja naj torej tak režim kot za druge samo- 
upravne interesne skupnosti, katerim se prispevek obračunava iz dohodka. 
Menimo, da je takšno določilo pogoj, da bodo temeljne organizacije združenega 
dela in temeljne organizacije ter kooperanti v sestavi gozdnega gospodarstva 
in drugi porabniki lesa skoraj v celoti pokrili tista najbolj nujna dela na pod- 
ročju gozdnobiološke reprodukcije in gradnje novih gozdnih cest, ki bodo omo- 
gočale pristop do še nedostopnih gozdov. 

Imamo nekatere pripombe, ki sta jih povedala tudi delegata iz Celja in 
Radovljice. Predlagamo spremembo v sedmih členih, ki niso sistemskega zna- 
čaja, odpravljajo pa nekatere dileme. Glede teh členov smo istega mnenja kot 
delegati iz Celja. 

V 6. členu naj bi jasno opredelili pravice in dolžnosti kmetov lastnikov 
gozdov, združenih kmetov in članov temeljne organizacije kooperacije. 

V 10. členu, v 5. točki, naj se za besedo »gozdnogospodarske« dodata besedi 
»in druge«. To je predlagal tudi delegat iz Radovljice, ker imamo tudi druge 
organizacije, ki gospodarijo z gozdovi. Konkretno na Dolenjskem so to Kmetij- 
ska zadruga Krka, Kmetijski izobraževalni center itd. 

V 12. členu predlagamo, da se v 2. točki, v prvi vrsti za besedo »da« doda: 
»se z njimi izenačujejo«. 

V 13. členu, naj se v 4. točki na koncu stavka doda: »iz dohodka za ob- 
močne in republiške samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo«. 
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Predlagamo, da se 5. točka črta v celoti. Gre za to, da temeljne organizacije 
kooperacije ne bi imele pooblastila zniževati ali celo odpraviti plačilo biološke 
amortizacije, od domače uporabe tehničnega lesa. To določilo je doslej zakon 
že vseboval in so ga temeljne organizacije in kooperacije v sestavi gozdnega 
gospodarstva Novo mesto tudi v celoti upoštevale. Celotno financiranje gozd- 
nobiološke reprodukcije so s tem prenesle na tiste gozdne posestnike, ki so 
sekali za blagovno proizvodnjo. Tisti pa, ki so sekali za domačo uporabo, niso 
za gozdove ničesar prispevali. To je razlog, da so kmetje, ki so les prodajali prek 
svoje temeljne organizacije in kooperacije, za les nekoliko manj dobili. Te- 
meljne organizacije kooperacije predlagajo spremembo v tem smislu, da pri 
financiranju gozdnobiološke reprodukcije sodelujejo vsi lastniki gozdov ne 
glede na to, kam so les usmerili. Plačila biološke amortizacije bi po zakonu bili 
oproščeni lastniki gozdov le za drva za domačo uporabo in za tisti les, ki ga 
vgradijo v svoje gospodarstvo in gospodinjstvo, prizadeto po nesreči. 

V 15. člen naj se v četrti alinei, v drugi vrsti za besedo »roku« dodajo be- 
sede: »ali ne sodelujejo pri odkazilu.« O tem je govoril tudi delegat iz Celja. 
Gre za to, da ima temeljna organizacija kooperacije možnost, da izvaja dela v 
kmečkem gozdu, če so dogovorjena s planom, ne glede na to, ali lastnik sode- 
luje pri tem ali ne. Nihče še ni oviral gozdnogojitvenih del in odkazila lesa, če 
pa gre za blagovno proizvodnjo pa večkrat nastopijo težave. Nekateri lastniki 
gozda nočejo sekati, kljub ugotovljenemu etatu. Temeljna organizacija koope- 
racije in odgovorna oseba pa sta za neizpolnjevanje etata že bila kaznovana. 

V 16. členu predlagamo, da se 2. točka v celoti črta. Lastnik gozda ima pra- 
vico do lesa za domačo uporabo. Temeljna organizacija kooperacije, ki odo- 
brava domačo uporabo, težko presodi, koliko lesa naj posameznik dobi za do- 
mačo uporabo. Ce odobri večje količine — navada je, da lastnik gozda za večje 
količine tudi zaprosi — se potem pojavijo asortimenti ali deske na trgu. V tem 
se skriva nedovoljen promet z lesom, ki je rezultat tudi črne sečnje ali celo 
tatvine lesa. 

K 46. členu predlagamo to, kar je predlagal že delegat iz Celja, ki je bil 
dovolj konkreten. Predlagamo spremembo 2. točke, in sicer v tem smislu, da 
mora imeti lastnik žage dovoljenje občinskega upravnega organa, tudi če žaga 
za lastno uporabo. Dovoljenje pa občinski upravni organ izda le, če dobi so- 
glasje območne samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Jernej Rajer, delegat iz občine 
Nova Gorica, ima besedo! 

Jernej Rajer: Tovarišice in tovariši! Naša delegacija predlaga k temu 
zakonu naslednje pripombe. 

K 2. členu: Za gozd naj se po tem zakonu ne šteje zemljišče, ki z gozdnim 
drevjem ni več poraščeno, kljub temu da je vpisano v zemljiški kataster kot 
gozd. Tako rešitev narekuje vse bolj intenzivno zaraščanje kmetijskih površin 
z gozdnim drevjem, kar vse ima za posledico krčenje obdelovalnih površin ozi- 
roma kmetijskih zemljišč. Zakon o gozdnih zemljiščih naj opredeli, da se gozdna 
zemljišča določajo v prostorskem planu. 

V 32. členu niso natančno določeni pogoji za pridobitev statusa kooperanta- 
lastnika gozdov. Prav tako 46. člen zakona o gozdovih ni usklajen z obrtnim 
zakonom, ki določa, da se ne sme opravljati dejavnost žaganja lesa za potrebe 
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občanov kot obrtna dejavnost. Zato predlagamo, da se 46. člen oziroma zakon o 
obrti uskladi z zakonom o gozdovih. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Ivan Lekše, delegat iz občine 
Slovenj Gradec, ima besedo! 

Ivan Lekše: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov iz občine Slovenj Gradec podpira predlog za spremembo 
zakona o gozdovih, da se ustanovijo območne interesne skupnosti za gozdarstvo, 
ki bodo imele eno gozdnogospodarsko delovno organizacijo z več temeljnimi 
organizacijami združenega dela oziroma temeljnimi organizacijami kooperan- 
tov. Naša skupina pa prav tako predlaga, da naj predlagatelj zakona med spre- 
membe zakona o gozdovih vnese še spremembo, da se lahko gozdnogospodar- 
ska delovna organizacija ukvarja tudi z drugo dejavnostjo, kot na primer z 
nadaljnjo predelavo lesa, turizmom in podobno. 

To utemeljujemo z idejo o kompleksnem gospodarjenju z gozdovi, kar je 
na našem območju že praksa, da se tako izkoristijo vse koristne funkcije gozda. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Stane Kromar, delegat iz Rib- 
nice, ima besedo! 

Stane Kromar: Glede na to, da je večina razpravljalcev navedla že 
precej pripomb, bom povedal le tiste zahteve, ki še niso bile podane. 

V 14. členu naj se v točki č.), zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: 
»Članom ali kooperantom, ki opravijo toliko dela v svojem gozdu in gozdovih 
drugih, da so pri temeljnih organizacijah kooperantov gozdarstva zdravstveno 
in pokojninsko invalidsko zavarovani, pripadajo tudi druga nadomestila, ki iz- 
virajo iz dela.« 

Utemeljitev: Vsem lastnikom gozdov je izplačevanje nadomestil proble- 
matično in tehnično neizvedljivo. Posebno še, kadar delajo v svojem gozdu, se 
praviloma ne opravi obračun del. 

V 37. členu se v 3. točki v zadnjem stavku besedilo »naslednje leto« 
spremeni v »naslednja leta«. 

Utemeljitev: Predvsem pri gospodarjenju z zasebnimi gozdovi je potrebno 
v naslednjem letu, potem ko se ugotovi zaostajanje za načrtom, poleg rednih 
proizvodnih načrtov, izdelati še načrte za zaostala dela in dati lastnikom pred- 
nostno pravico do opravljanja teh del. Sele po preteku tega roka lahko te- 
meljna organizacija kooperantov s svojimi delavci opravi predvidena dela. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Žarko Žigon, delegat 
iz Radelj ob Dravi, ima besedo! 

Žarko Žigon: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Ne bi bral vseh pripomb, ker se mi zdi, da so nekatere take narave, da jih ni 
treba na tem mestu navajati. Želel bi povedati, da se v naši delegaciji nismo 
mogli povsem zediniti, ali podpiramo zahteve Združenja gozdnih gospodarstev 
Slovenije. To pa zato, ker so bili nekateri delegati mnenja, da združenje za- 
hteva v tem zakonu zelo restriktivne ukrepe, na drugi strani pa se zastavlja 
vprašanje, če bi s tako ureditvijo nekaterih stvari v zakonu, jčrtali to, kar je že 
predlagatelj predvidel in s tem ustvarili mnenje, da bomo s tem naredili red na 

33 
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trgu z lesom. Razprava je tekla bolj v to smer, da bi se morali izboljšati odnosi 
kmetov-kooperantov v temeljnih obratih za kooperacijo, da bi moral biti vpliv 
tudi kmetov na gospodarjenje v temeljni organizaciji večji, da marsikaj ni raz- 
čiščeno, kar ima za posledico, da se kmet včasih poslužuje lastnih poti. Tako 
se na primer ne moremo strinjati, da bi, kar je pripomba združenja, morali 
imeti lastniki žag dovoljenje tudi za žaganje lesa za lastno neposredno upo- 
rabo. To je vprašljivo, ker vemo, da so si mnogi kmetje, posebno v višinskih 
predelih, naredili žage. Če občina želi dati dovoljenje, mora biti to v skladu z 
varnostnimi predpisi, kar pomeni, da takega dovoljenja tako ali tako ne bi 
mogli izdati. Vprašljivo pa je, če tisti les, ki ga kmet želi ali pa mora razža- 
gati, ne bo žagal ponoči. Vprašanje je tudi, če imamo tako sposobno inšpekcijo, 
da bi take kršitve lahko zasledovala. Mislim, da bi bilo bolj prav, da bi koope- 
ranti in strokovna gozdarska služba v temeljni organizaciji kooperantov med 
seboj tesno sodelovali in se dogovarjali, tako da bi bilo nezakonite preprodaje 
lesa verjetno manj. 

Zato tudi razmišljamo o smotrnosti ah naj bi skupnost dajala soglasje za 
novo obrt s področja predelave lesa. Ne vem, če imajo vsi dovolj pregleda nad 
tem, kako živijo kmetje v visokogorskih predelih. Tudi njim bomo morali omo- 
gočiti takšno ali drugačno predelavo lesa — verjetno slabše kvalitete — tistih 
sortimentov, za katere je prevoz v dolino predrag, da bi s tem omogočili 
dejavnost tega kmeta v hribovitih predelih in s tem tudi večje naseljevanje. 
Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Želi še kdo besedo? (Nihče.) 
Tovariš Budihna, želite vi besedo? (Ne.) Potem bi zaključila razpravo k tej 
točki dnevnega reda. Tudi to točko dnevnega reda prekinjam, da bi skupina 
delegatov lahko upoštevala razpravo delegatov pri tej točki dnevnega reda. 

Odrejam pol ure odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.15 in se je nadaljevala ob 12.50.) 

Predsednica Silva Jereb: Predlagam, da nadaljujemo sejo. Delegat 
iz Maribora je na začetku seje predlagal, da bi morebiti združili 6. in 10. točko 
dnevnega reda. Predlagam, da bi vsi delegati, ki imajo pripravljeno razpravo 
k 6. in 10. točki dnevnega reda, razpravljali pri 6. točki. Razpravo bomo upo- 
števali pri obeh. Tisti delegati, ki imate razpravo pripravljeno samo za 10. točko 
dnevnega reda, jo boste povedali pri tej točki. Tako bo manj težav, glede na 
to, da so tudi sklepi zborov za ti dve točki različni. 

Prehajamo torej na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih dejavnostih 
posebnega družbenega pomena. 

Predlog za izdajo zakona je Skupščini predložil Izvršni svet in za svojega 
predstavnika določil tovariša Alojza Moharja, republiškega podsekretarja v 
Republiškem komiteju za varstvo okolja in urejanje prostora. Tovariš Mohar, 
želite besedo? (Da.) Prosim! 

Alojz Mohar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Spremembe in dopolnitve zakona o komunalnih dejavnostih posebnega družbe- 
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nega pomena narekuje razvoj družbenoekonomskih odnosov, sprejem sistem- 
skih zakonov, zlasti na področju družbenega planiranja, združevanja dela in 
sredstev ter svobodne menjave dela, kakor tudi vprašanja, ki so se pojavila 
v praksi ob izvajanju zakona o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega 
pomena. S predlogom za izdajo zakona se ne spreminjajo temeljna načela 
sedaj veljavnega zakona, pa tudi ne pooblastila, ki jih ima na tem področju 
občinska skupščina, pač pa naj bi se z novimi rešitvami bolj učinkovito in 
celovito uveljavili samoupravni družbenoekonomski odnosi na področju ko- 
munalnega gospodarstva. S tem namenom so ponujene naslednje nove rešitve. 

1. Iz nomenklature komunalnih dejavnosti posebnega družbenega pomena 
naj bi se izločile tiste dejavnosti, ki spadajo v prometno in energetsko dejav- 
nost, kakor tudi tiste, ki spadajo v obrtno dejavnost. Ker je težko opredeliti, 
kam katera dejavnost spada, so ponujene v predlogu variantne rešitve. Hkrati 
se nomenklaturo komunalnih dejavnosti opredeljuje širše, tako da je ne- 
dvomno razvidno, za kakšno dejavnost oziroma dela gre pri komunalni dejav- 
nosti posebnega družbenega pomena. 

2. Planiranje na področju komunalnega gospodarstva se uskladi s siste- 
mom družbenega planiranja, ki ga določata zvezni in republiški zakon. Pri tem 
se opredelijo le posebnosti, ki veljajo na komunalnem področju. 

3. Sredstva, potrebna za izvajanje komunalnih dejavnosti posebnega druž- 
benega pomena, se v načelu zagotavljajo ločeno za enostavno in razširjeno 
reprodukcijo. Sredstva za enostavno reprodukcijo pri individualni komunalni 
rabi naj bi se zagotavljala s ceno storitev in proizvodov, pri kolektivni komu- 
nalni rabi pa s povračili za storitve. Sredstva za razširjeno reprodukcijo ko- 
munalnih objektov in naprav naj bi se z novo ureditvijo zagotavljala z zdru- 
ževanjem sredstev, pri čemer se odpravlja dosedanja mnogoterost virov. 

4. Sedanja organiziranost samoupravnih komunalnih interesnih skupnosti 
naj bi se po novi zakonski ureditvi poenotila. Hkrati pa je v predloženem pred- 
logu variantna rešitev, da se še naprej obdrži obstoječa zakonska ureditev. 

5. Glede opravljanja komunalnih dejavnosti posebnega družbenega po- 
mena naj bi po novi ureditvi veljalo, da le-teh ne morejo več neposredno 
opravljati komunalne skupnosti, komunalne organizacije združenega dela pa 
naj bi te dejavnosti opravljale le kot glavno dejavnost, brez možnosti, da bi 
jih opravljale kot stransko dejavnost, kot je veljalo doslej. Poleg teh ponujenih 
rešitev, predloženi predlog za izdajo zakona vsebuje še nekatere druge rešitve, 
tako glede oblikovanja strokovnih služb oziroma delovnih skupnosti in po- 
sebnih sodišč združenega dela na področju komunalnega gospodarstva. 

Dovolite mi, da vam zaradi združitve obeh točk, podam še nekatere re- 
šitve, ki so ponujene v predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem. 

Tudi pri tem zakonu naj se osnovna načela ne bi menjala. V tem zakonu 
naj bi se dosledno izpeljala nekatera načela ter spremenila oziroma dopolnila 
poglavja o planiranju in financiranju v skladu s sistemskimi zakoni. Predvsem 
bi uredili naslednje: 

1. Samoupravno organiziranost stavbno zemljiškega področja bi bilo po- 
trebno izpeljati v skladu s temeljnimi načeli naše družbenoekonomske ureditve. 

2. Planiranje je potrebno glede na posebnosti tega področja uskladiti s si- 
stemskim zakonom in omogočiti dolgoročno planiranje ter usklajevanje planov 
vseh dejavnikov, ki sodelujejo v procesu upravljanja in razpolaganja s stavb- 
nimi zemljišči. 
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3. Samoupravne družbenoekonomske odnose oziroma financiranje je po- 
trebno urediti tako, da bodo na podlagi samoupravnega sporazuma o temeljih 
planov finančna sredstva za urejanje stavbnega zemljišča zagotovljena v na- 
prej in v zadostni višini. Izdelati je potrebno ustrezen sistem porazdelitve stro- 
škov urejanja med investitorji. 

4. Oddajo stavbnega zemljišča v uporabo za gradnjo je potrebno urediti 
tako, da ne bo več prihajalo do anomalij pri oddajanju stavbnega zemljišča. 

Poleg navedenega je v predlogu za spremembo in dopolnitev zakona obde- 
lanih še nekaj vprašanj. Poudariti bi želel, da je na ta in tudi druga vprašanja 
opozorila že dosedanja razprava, ki je potekala v okviru Splošnega združenja 
komunalnega in stanovanjskega gospodarstva Slovenije ter Zveze komunalnih 
skupnosti. Te razprave in današnjo razpravo ter usmeritve, podane v odborih 
zborov Skupščine SR Slovenije, bo predlagatelj upošteval pri pripravi osnutka. 
Predlagam, da se oba predložena predloga za izdajo zakona sprejmeta. 
Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Predlog za izdajo zakona ste 
dobili. Kot prilogo k temu aktu ste dobili tudi poročilo Republiškega komiteja 
za varstvo okolja in urejanje prostora o stanju na področju komunalnega go- 
spodarstva v SR Sloveniji. 

Predlog za izdajo zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske od- 
nose in razvoj, Odbor za urbanizem, stanovanjsko komunalna vprašanja in 
varstvo okolja, Zakonodajno-pravna komisija in medzborovska skupina dele- 
gatov za proučitev družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih 
skupnostih materialne proizvodnje in zakonskih aktov s tega področja ter 
Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu, ki so zboru pred- 
ložili pismena poročila. 

Želijo poročevalci besedo? (Ne.) 
Pričenjam razpravo! Besedo ima tovariš Andrej Kocuvan, delegat iz ob- 

čine Maribor, ki bo razpravljal k 6. in 10. točki dnevnega reda! 

Andrej Kocuvan: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupina delegatov za delegiranje v Zbor občin je v sodelovanju z de- 
lovnimi skupinami s področja komunalnega gospodarstva v občini na podlagi 
mnenj, stališč in priporočil s področnega posvetovanja komunalnih skupnosti 
in na podlagi sklepa Skupščine Zveze komunalnih skupnosti obravnavala pred- 
log za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih de- 
javnostih posebnega družbenega pomena in predlog za izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim 
zemljiščem. Splošna ocena je, da bo treba sedanjo zakonodajo s tega področja 
novelirati in dopolniti z namenom nadaljnjega podružbljanja in poglabljanja 
samoupravnih odnosov, pri tem pa upoštevati obstoječe zelo raznolike družbe- 
noekonomske odnose v posameznih občinah, strokovna spoznanja in razvitost 
združenega dela, ki opravlja komunalne dejavnosti posebnega družbenega po- 
mena, krepiti vlogo občin pri urejanju zadev skupnega pomena, še posebej 
pa opredeliti vprašanja vzajemnosti in solidarnosti. Poenostaviti in razmejiti 
pa bo potrebno posamezne zadeve skupnega odločanja, ki se danes ponekod 
prekrivajo, drugje pa nezadostno uveljavljajo. 

Ob primerjavi sedaj veljavnega zakona iz leta 1975 in njegove dopolnitve 
iz leta 1977 s temeljnimi rešitvami v predlogu za izdajo noveliranih zakonov je 
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mogoče ugotoviti, da nekatere ponujene rešitve ne zagotavljajo dobrih učin- 
kov v nadaljnjem razvoju komunalnega in stavbno-zemljiškega gospodarstva. 

Dovolite mi, da opozorim na nekaj dilem in problemov, ki se odpirajo. 
Ustava SR Slovenije v 66. in 70. členu ter zakon o združenem delu predvsem v 
389. členu urejata temeljna načela in načine za organiziranje tega področja, 
in sicer, da se izvajalci in uporabniki združujejo v interesno skupnost z na- 
menom, da soodločajo o zadevah, ki jih je potrebno urediti, ker so le-te po- 
goj za obstoj in razvoj tako delovnega procesa, kakor tudi vseh drugih funkcij 
bivanja. Komunalne dejavnosti to nedvomno so. 

Ustava in zakon določata obenem še drugo temeljno načelo, in sicer, da 
delovnaje tržnih zakonitosti ne more biti edini razlog za usklajevanje dela ali 
potreb, ali z drugimi besedami, za proizvodnjo ter potrošnjo oziroma za vredno- 
tenje rezultatov dela ali drugače povedano, delitve proizvodov in cenovne po- 
litike. Ta načela navajajo na ugotovitev, da obstajajo še drugi razlogi, ki jih 
je potrebno upoštevati, da se doseže osnovni oziroma končni namen, to je 
trajno zagotavljanje eksistenčnih pogojev bivanja v komuni. 

Predlagane spremembe v nomenklaturi z izdvajanjem posameznih dejav- 
nosti so sicer stvar konvencije oziroma politične odločitve, v praksi pa ne- 
dvomno pomenijo osiromašenje celovitega komunalnega gospodarstva in vna- 
šanje težav predvsem v proces planiranja in usklajevanja parcialno organizi- 
ranih interesov v procese in sisteme informiranja in še zlasti na področju raz- 
širjene reprodukcije. 

Druga skupina problemov zajema organiziranje komunalnih dejavnosti v 
procesu komunalnega gospodarstva, ki so v sedanjem zakonu opredeljeni pred- 
vsem v poglavjih od 3. do 7. Gre za organiziranje izvajalcev, za organiziranje 
uporabnikov, za organiziranje le-teh v interesnih skupnostih, enotah in zvezah, 
za postopke soodločanja in za vlogo občine pri urejanju politike komunalnega 
gospodarstva v skladu z njeno vlogo na tem področju. Ob upoštevanju razlik 
med posameznimi občinami, razvitostjo in velikostjo posameznih urbanih na- 
selij, mest, razvitostjo delitve dela na področju komunalnih dejavnosti, eko- 
nomskih možnosti in družbenoekonomskih odnosov, kar je deloma razvidno tudi 
iz poročila o stanju na področju komunalnega gospodarstva v SR Sloveniji, ni 
možno na osnovi temeljnih izhodišč, zlasti v točkah od 4. do 7., pričakovati 
oziroma uresničiti enotne organiziranosti v vseh njenih pojavnih oblikah v 
vseh, še zlasti v manjših občinah. 

Vsi verjetno želimo, da bi imeli dovolj delovnih organizacij, ki bi oprav- 
ljale komunalne dejavnosti celovito, tako pri enostavni kot pri razširjeni re- 
produkciji, po enotni organizacijski shemi, predpisani morda celo z zakonom. 
Ob upoštevanju, da pride en komunalni delavec na 180 do 190 prebivalcev za 
vse komunalne dejavnosti, da je danes po podatkih SDK v Sloveniji le 135 
komunalnih delovnih organizacij, katerih glavna dejavnost je komunala, vse 
ostale aktivnosti pri zadovoljevanju komunalnih potreb pa se opravljajo bodisi 
kot stranska dejavnost ali pa amatersko in preko drugih organizacijskih oblik, 
ne bo mogoče izpeljati predlaganih reorganizacijskih posegov brez večjih mo- 
tenj in dodatnih stroškov. 

Tretja skupina problemov se nanaša na probleme materialnih pogojev za 
komunalno gospodarstvo, torej na združevanju sredstev oziroma na financiranje. 
Sistema financiranja pa na tem področju ni bilo in ga verjetno tudi novi zakon 
ne bo dokončno rešil. Danes združujemo sredstva iz prek 20 naslovov virov 
na podlagi različnih osnov, pri tem pa niso všteta vsa tista sredstva, ki jih v 
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okviru investicij posamezniki direktno vlagajo v komunalno gospodarstvo. Viri 
so različno označeni, imenujemo jih tarife oziroma cene, nadomestila, odškod- 
nine, prispevki, priključnine, samoprispevki, posojila oziroma krediti itd. Zbi- 
rajo se na osnovi sporazuma, referenduma, odloka ali z neposredno menjavo 
dela bolj ali manj po tržnem principu, so bolj ali manj stalna sredstva torej 
originarni viri in izjemni, so fiksni oziroma absolutni, kot so na primer na- 
domestilo za uporabo stavbnega zemljišča, razni prispevki, tarife in podobno 
ali pa so gibljivi v odnosu na ustvarjeni dohodek. Združujejo se iz dohodka 
organizacij združenega dela in s strani individualnih uporabnikov ali pa se 
vračajo v občino iz združenih sredstev na nivoju republike, iz raznih fondov 
in podobno. 

Rast virov za enostavno reprodukcijo storitev je opredeljena z resolucijo, 
rast stroškov pa je podvržena splošnim gospodarskim vplivom in ekonomski 
politiki cen, na katero komunalci ne morejo vplivati, kar povzroča potrebo 
po kritju izpada dohodka oziroma po prelivanju sredstev iz razširjene v eno- 
stavno reprodukcijo, o čemer smo danes že slišali. Menimo, da združevanje 
sredstev oziroma zagotavljanje materialne osnove za realizacijo s planom do- 
govorjenega programa enostavne in razširjene reprodukcije v komunalnem 
gospodarstvu ni in tudi ne more biti ključnega pomena za samoupravne druž- 
benoekonomske odnose, čeprav je to izredno pomembno. Temeljna načela so 
namreč opredeljena z ustavo in zakonom o združenem delu in sem jih naštel 
že prej. Logično in nujno je torej tudi združevanje sredstev, pri čemer so 
oblike in načini združevanja sredstev le sredstvo za skupno dogovorjene cilje 
v samoupravno sprejetih postopkih, kontrola nad gospodarjenjem s tako zbra- 
nimi sredstvi pa je neodtujljiva pravica vseh tistih, ki morajo z njimi go- 
spodariti. 

Pri združevanju sredstev morajo zato izhajati iz načela, da delovanje tržnih 
zakonitosti ni edini pogoj za usklajevanje interesov, da je komunalno gospo- 
darstvo izrazito podvrženo solidarnosti in vzajemnosti, kar narekuje združe- 
vanje predvsem glede na možnosti posameznikov in v manjši meri glede na nivo 
uslug in storitev, ki je dostikrat posameznikom predpisan. Temeljna načela, 
da je potrebno v komunalnem gospodarstvu imeti stalne vire, so zato sprejem- 
ljiva, postavlja pa se vprašanje, ali naj cena in nadomestilo zagotavljajo le 
enostavno reprodukcijo, še zlasti, ker so v zadnjih letih na različnih nivojih 
zagovarjali potrebo po ustvarjanju akumulacije, ki bi omogočala predvsem v 
obstoječih naseljih izboljšati komunalni standard. Ta akumulacija pa je vsebin- 
sko gledana le prispevek k ceni in nadomestilo, le da je obremenjena z vsemi 
družbenimi dajatvami, kar seveda posebni prispevki k tarifam niso. O porabi bi 
seveda morali odločati skupno. 

Tudi ni razvidno, kako bo v praksi možno združevati sredstva za razšir- 
jeno reprodukcijo na osnovi sporazumevanja s prebivalstvom. V organizacijah 
združenega dela sprejemajo te obveznosti zbori delavcev. Ali se bomo spora- 
zumevali z vsakim občanom posebej ali z referendumom, ali bodo odločali zbori 
krajanov ali pa bodo za občane sprejemali obveznosti delegati uporabnikov 
v skupnostih oziroma v občinski skupščini. V vsakem primeru je to dolgo- 
trajen postopek, ki v primeru negativnega rezultata še vedno omogoča rešitve 
v smislu 15. točke temeljnih rešitev, le da je v predhodni postopek vloženo 
ogromno dela, časa in sredstev brez učinka. Ostaja tudi vprašanje, kaj storiti, 
če združevanje sredstev sprejme le del podpisnikov, na primer, manjši del 
podpisnikov. Upravičeno lahko ocenjujemo, da bo s takim načinom zbiranja 
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sredstev možno zagotavljati le posamezne, parcialne, manjše plane in komu- 
nalne programe na področju posameznih krajevnih skupnosti ali na njihovem 
posameznem področju, medtem ko bomo za večje programe združevali sredstva 
le pri združenem delu in deloma pri posameznih investitorjih v obliki pred- 
pisovanja ostrejših pogojev za razne obveznosti. Seveda je odprtih vprašanj 
in problemov več, vendar so bolj ali manj konkretni ali podrobni. 

Prav tako bo treba skrbno pretehtati spremembe in dopolnitve zakona o 
upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem, še zlasti, ker je veljavni 
zakon v nekaterih določbah nedorečen in ne zagotavlja ugotavljanja najširšega 
družbenega interesa na tem področju. Vzrok za to je tudi neuresničena samo- 
upravna organiziranost in neustrezna organiziranost združenega dela. Speciali- 
ziranih organizacij za urejanje stavbnih zemljišč imamo v Sloveniji po podatkih 
le 10. Neizdelan je sistem financiranja razširjene produkcije komunalnega go- 
spodarstva, ki gre danes pretežno v breme posameznih investicij, torej tako 
stanovanjske izgradnje kot objektov družbenega standarda in gospodarskih 
investicij. Dejavnost je izredno interdisciplinarna. Prisotna je množica oziroma 
pluralizem interesov ter velika tendenca po uveljavljanju rente na tem 
področju. 

V zaključku naj podam nekaj mnenj, stališč, pobud in predlogov naše de- 
legacije k predlogu za izdajo obeh zakonov. Nomenklatura mora omogočati, 
da se bodo občine same opredeljevale, katere so tiste dejavnosti, ki jih želijo 
organizirati za zadovoljevanje temeljnih potreb v celovito komunalno gospo- 
darstvo. Sedanje temeljne rešitve jih namreč krčijo od 20, kolikor jih je v vel- 
javnem zakonu, na okoli 14. Tu se seveda postavlja vprašanje v zvezi z osnut- 
ki, ki smo jih obravnavali v prejšnjih točkah, ali je smiselna vertikalna orga- 
niziranost posameznih dejavnosti, pri čemer se bo to gotovo poznalo pri vplivu 
na razvoj posameznih mest, predvsem v njihovem samoupravnem odločanju. 

Dejavnost mora zajemati tako enostavno kot razširjeno reprodukcijo in 
vsa opravila, ki se nanašajo na uresničevanje nalog. Občine naj imajo možnost 
organizirati tudi dejavnosti druge infrastrukture na svojem področju, kot ko- 
munalno dejavnost, če so le te organizirane tudi na nivoju družbenopolitične 
skupnosti in če je njihovo delovanje posebnega družbenega pomena. 

Novo organiziranje komunalnih dejavnosti mora upoštevati stanje in ob- 
stoječo razvitost družbenoekonomskih izredno raznolikih odnosov. Z novimi 
rešitvami ne smemo poslabšati sedanjega stanja. Zato podpiram tista stališča 
skupine delegatov za proučitev družbenoekonomskih odnosov v samouprav- 
nih interesnih skupnostih materialne proizvodnje, odborov in Zakonodajno- 
pravne komisije, ki odločitve o načinu organiziranja prepuščajo občinam. Za- 
vedamo se, da se dostikrat pričakujejo zakonske rešitve, ki naj bi nam poma- 
gale reševati vsakdanjo prakso, kjer zaradi subjektivnih sil ne moremo sami 
rešiti vseh problemov. 

Ob upoštevanju, da je soodločanje, kot oblika samoupravljanja na pod- 
dročju komunalnega gospodarstva izredno staro in da ima bogato tradicijo, ki 
sega že v obdobje prvih mestnih svoboščin, bi krepitev vpliva države s pred- 
pisovanjem načina in oblik organiziranja, združevanja sredstev in načina so- 
odločanja, pomenilo korak nazaj. 

Glede združevanja sredstev je bilo v poročilu že povedano. Mnenja pa smo, 
da bo potrebno še nekaj časa dopuščati možnost, da se zbirajo sredstva iz 
stalnih virov na osnovi odlokov občinskih skupščin, še posebej, ker na osnovi 
temeljnih rešitev izpadejo nekateri zelo pomembni viri, ki jih v kratkem ne bo 
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možno prekvalificirati oziroma nadomestiti. Mislim predvsem na 20 % sred- 
stev, ki so se zbirala iz stanovanjskega prispevka za urejanje zemljišča. 

Se posebej bo pri oddajanju stavbnih zemljišč potrebno urediti tudi 
vprašanje odškodnin za delno komunalno urejena zemljišča v preteklosti, za 
katera pa ni možno ugotavljati dejanskih stroškov opremljanja, ker ni ustrezne 
dokumentacije in ker ni bilo v preteklosti ustreznih služb. 

Zakon o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem bi kazalo 
preimenovati v zakon -o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči, kjer bi zajeli vsa 
stavbna zemljišča ne glede na lastnino in opredelili odnose v planiranju, pred- 
vsem v prostorskem ter razmejili to dejavnost glede na ostale dejavnosti, ker 
je pač to zelo interdisciplinarno področje. Tu mislim, da se mogoče malo kri- 
žamo s predlogom predlagatelja, ki pravi, da bodo temeljna načela ostala. Mi 
pa predlagamo, da bi se temeljna načela v tem spremenila, da bi bila predmet 
gospodarjenja vsa stavbna zemljišča ne glede na lastnino. 

Podobno bo potrebno obdelati planiranje in informiranje kot dva temelj- 
na vzvoda za pravilno soodločanje med uporabniki in izvajalci, pri tem pa 
zagotoviti solidarnost tistih, ki že imajo komunalni standard s tistimi, ki ga 
šele pričakujejo. 

Z zakonom bo na novo potrebno opredeliti tudi inšpekcijsko delo, povezano 
z ostalimi infrastrukturami, kjer je že organizirano širše na nivoju regije in 
republike, še zlasti glede vzajemnosti in solidarnosti. To je še toliko bolj po- 
membno, ker sočasno sprejemamo več zakonov s tega področja. 

Opredeliti bo treba, katere zadeve naj se razrešijo v prehodnem obdob- 
ju, še zlasti, ker so planski akti pred sprejemanjem. Hkrati bi želeli, zaradi 
nadaljnje razprave, da se v čim širšem krogu v občinah, pripravi okvirni ter- 
minski plan, kdaj bomo sprejemali teze, kdaj osnutek in kdaj predlog. 

Eno bistvenih opredelitev pa bi moral zakon dati v zvezi z infrastrukturo 
v mestih in naseljih o obsegu komunalne dejavnosti. To seveda ne pomeni, da 
se v fazi planiranja in programiranja posameznih dejavnosti ne vključuje tudi 
vertikalna ureditev — torej cesta med ceste, voda med vode in energetika med 
energetiko in podobno, ne more pa postati pravilo, da se te dejavnosti v 
celoti urejajo in organizirajo po vertikalah od republike do občine ali obratno, 
ker bo to nujno vodilo do zmanjšanja vloge občin pri urejanju del skupnega 
pomena za svoje potrebe in do neskladnega razvoja mest in naselij. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Milan Kolar, delegat iz Brežic, ima 
besedo. Prosim! 

Milan Kolar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša delegacija je na seji dne 21. 11. 1980 obravnavala predlog za izdajo zakona 
o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena. Z rešitvami se na- 
čelno strinjamo, imamo pa nekatere konkretne pripombe. 

V 3. točki naj se obvezno predvidi možnost, da se v zbor izvajalcev skup- 
ščine komunalne skupnosti vključijo tudi delegati tistih organizacij združenega 
dela, ki pretežno gradijo, načrtujejo, projektirajo ali opravljajo inženiring za 
gradnjo komunalnih objektov in naprav. 

V 6. točki podpiramo težnjo zakona, da morajo komunalne organizacije 
združenega dela opravljati komunalne dejavnosti kot glavno dejavnost in ne 
kot stransko kar je možno z veljavnim zakonom. 
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Glede 12. točke smo mnenja, da v manjših občinah kot je nasa, ni po- 
trebno organizirati posebnih sodišč združenega dela za reševanje sporov na 
tem področju. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Jernej Rajer, delegat 
iz občine Nova Gorica. 

Jernej Rajer: K 6. točki dnevnega reda predlaga naša delegacija 
naslednje predloge. 

Po obrazložitvi in v diskusiji so se oblikovala mnenja, da predlagani pred- 
log ne rešuje zadovoljivo odnosov med krajevno skupnostjo in posameznimi 
komunalnimi interesnimi skupnostmi ter delovnimi organizacijami, ki oprav- 
ljajo komunalne dejavnosti. 

Zato predlagamo, da zakon natačneje opredeli, katero dejavnost, oziroma 
do katerega obsega se bodo posamezne dejavnosti opravljale v krajevni skup- 
nosti, katere investicije in druga vlaganja v komunalne dejavnosti in do kakš- 
ne višine bo ta dela opravljala krajevna skupnost sama in katera dela morajo 
opravljati komunalne organizacije. 

V 21. členu naj se izrecno določi, iz katere vrste davkov se zagotavljajo 
sredstva za pridobivanje stavbnih zemljišč oziroma naj se črta določba, da se 
sredstva za pridobivanje stavbnih zemljišč zagotavljajo iz nadomestila za upo- 
rabo stavbnega zemljišča. 

43. člen naj se dopolni tako, da naj se upošteva 5-letna doba oprostitve 
plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od pravnomočnosti 
uporabnega dovoljenja. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Predlagam, da poslušamo še 
druge razpravljalce k 10. točki. Besedo ima tovariš Stane Kromar, delegat iz 
Ribnice. Prosim! 

Stane Kromar: Mnenja smo, da bi bilo potrebno v zakonu urediti 
tudi vprašanje tako imenovanih plomb, to je lokacij v že zazidanih območjih, ko 
so knjigovodski stroški komunalnega opremljanja majhni, so pa komunalni 
objekti in naprave izdelani v takem obsegu in kvaliteti, kot v na novo odprti 
soseski ter bi bili stroški zelo veliki. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Tovariš Otmar Gajzer iz Ptuja, ki 
bo razpravljal k 10. točki. 

Otmar Gajzer: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati. Skupina delegatov občine Ptuj za Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na seji dne 21. novembra 1980 razpravljala o predlogu za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim 
zemljiščem in informacijo o preskrbi s pitno vodo ter sprejela naslednje pri- 
pombe. 

V splošnih določbah naj bi bil opredeljen pojem stavbnega zemljišča. V 
poglavju o financiranju urejanja stavbnega zemljišča bi bilo treba razmejiti, 
katere stroške financirajo vsi uporabniki prostora in katere tisti, ki h gradnji 
šele pristopajo. Stavbno zemljiške skupnosti oziroma enote za upravljanje s 
stavbnim zemljiščem urejajo zemljišča, ki so v družbeni lastnini. Vemo pa, da 
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večji del stavbnih zemljišč, namenjen individualni gradnji, pridobijo investi- 
torji v lastništvo z nakupom od občanov in se za gradnjo na teh zemljiščih iz- 
dajo lokacijska in gradbena dovoljenja, četudi so komunalno neurejena. Kas- 
nejše komunalno opremljanje zemljišč se izvaja neorganizirano in brez ustrez- 
nih projektov. Zato menimo, da bi moral zakon urediti vprašanje komunal- 
nega opremljanja takih zemljišč. Zakon naj tudi bolj jasno določi vsebinski 
okvir pogojev za oddajo stavbnih zemljišč v uporabo za gradnjo in bi moral iz- 
recno ločiti pogoje za oddajo stavbnih zemljišč družbenopravnim osebam in 
pogoje za oddajo zemljišč občanom. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima Drago Cuček, delegat iz Celja. 

Drago Cuček: Naša delegacija je obravnavala navedeni predlog za- 
kona o urejanju stavbnih zemljišč. Podpiramo stališče Odbora za urbanizem, 
stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja pri Zboru občin glede 
tega, za katere namene se lahko trošijo sredstva nadomestila za uporabo stavb- 
nega zemljišča. Mnenja smo, da naj se ta sredstva trošijo predvsem za iz- 
vajanje planiranih akcij na področju stavbno-zemljiškega gospodarstva. 
Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Jože Trglec, 
iz Slovenske Bistrice! 

Jože Trglec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Na seji skupin delegatov Skupščine občine Slovenska Bistrica za Zbor občin 
in Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije se je na predlog občinskega 
Sekretariata za urbanizem, gradbeništvo in komunalo sprejela pripomba k 
predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravljanju 
in razpolaganju s stavbnim zemljiščem. Zakon naj bi opredelil ali prepustil 
občinam, da je komunalno opremljanje stavbnih zemljišč lahko komunalna 
dejavnost posebnega družbenega pomena. Oprostitev plačila nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča za dobo 5 let naj bi zavezanci lahko uveljavljali 
takoj, ko predložijo potrdilo o plačanju stroškov komunalnega opremljanja 
zemljišča. S tem bi bili razbremenjeni določenega bremena v času gradnje. 
Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? (Da.) Pro- 
sim, tovariš Drago Flis, delegat mesta Ljubljane! 

Drago Flis: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Poleg smiselne uporabe pripomb, ki sem jih v imenu naše skupine že oblikoval 
v razpravi k 3. točki dnevnega reda, bi želel ob tej točki posredovati naš pred- 
log, da naj se v nomenklaturi dejavnosti za oskrbo naselij s plinom in toplotno 
energijo upošteva ustavno določilo, da je zadovoljevanje temeljnih potreb ob- 
čanov v mestih in naseljih komunalna dejavnost. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Zeli še kdo besedo? (Ne.) 
Ce ne, potem zaključujem razpravo in prekinjam to točko dnevnega reda, 

da bi skupina delegatov lahko upoštevala pripombe iz razprave. 
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Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o javnih cestah. 

Predlog za izdajo zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet 
in za svojega predstavnika določil tovariša Fran j a Lundra, namestnika pred- 
sednika Republiškega komiteja za promet in zveze. Tovariš Lunder, želite 
besedo? (Da.) Prosim! 

Franjo Lunder: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! O predlogu za izdajo zakona o javnih cestah je Skupščina SR Slovenije 
že razpravljala v novembru 1979. leta, vendar je sklepanje o tem predlogu od- 
ložila za določen čas. Glede na to, da je predlog za izdajo zakona vseboval 
variantne predloge glede bistvenih nerešenih sistemskih vprašanj, je bil spre- 
jet sklep, da naj se predlagatelj opredeli do predloženih variant, potem ko bo 
o teh vprašanjih zavzel svoja stališča in mnenja tudi Republiški svet za vpra- 
šanja družbene ureditve. 

Republiški svet je zavzel stališča in mnenja na svoji seji marca tega leta. 
Na podlagi teh je Izvršni svet pripravil osnutek stališč, ki jih je uskladil s 
sklepi Zbora občin Skupščine SR Slovenije in preveril tudi z nekaterimi obči- 
nami v SR Sloveniji. V ta namen so bili organizirani regijski posveti v Mari- 
boru za mariborsko regijo, v Novi Gorici za severno-primorsko regijo in v 
Trebnjem za dolenjsko regijo. Na vseh posvetih, katerih so se poleg predstav- 
nikov občin in drugih zainteresiranih predstavnikov udeležili tudi delegati za 
Skupščino SR Slovenije, je bila dana soglasna podpora temeljnim izhodiščem in 
opredelitvam Izvršnega sveta. Številne predloge in mnenja iz razprav pa bo 
predlagatelj v največji možni meri upošteval pri pripravi osnutka tega zakona. 

Predlog opredelitev Izvršnega sveta, skupaj s prečiščenim besedilom pred- 
loga za izdajo zakona, je bil maja tega leta predložen Skupščini SR Slovenije v 
nadaljnji postopek, na dnevnem redu zborov pa doslej ni bil zaradi tega, ker 
ni bila poprej predložena analiza o nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih 
odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje, ki naj 
bi bila podlaga za koncipiranje zakonov s področja materialne proizvodnje. 

Bistvo opredelitev, na katerih temelji predlog za izdajo zakona, je v na- 
slednjem: 

1. V zvezi z vprašanjem ali naj s cestami upravljajo samoupravne inte- 
resne skupnosti za ceste ali organizacije združenega dela za vzdrževanje cest, 
se je Izvršni svet opredelil za stališče, da naj s cestami, to je z magistralnimi, 
regionalnimi in lokalnimi, vključno z ulicami in trgi v naseljih, upravljajo 
organizacije združenega dela za vzdrževanje, rekonstrukcijo in graditev cest. 
Izhajajoč iz tega, so ceste tudi osnovno sredstvo delavcev temeljnih organizacij 
za vzdrževanje cest, dohodek za vzdrževanje cest pridobivajo temeljne organi- 
zacije po načelih svobodne menjave dela. S cestami gospodarijo po načelih in 
pod pogoji, za katere se dogovorijo z uporabniki cest v samoupravni interesni 
skupnosti za ceste. 

2. Glede vprašanja, na katerih ravneh naj se oblikujejo samoupravne in- 
teresne skupnosti, se je Izvršni svet opredelil za varianto, po kateri bi se ob- 
vezno ustanovile samoupravne skupnosti na ravni vsake občine in republiška 
skupnost za ceste, dopustila pa bi se možnost, da se ustanovijo tudi območne 
samoupravne interesne skupnosti, vendar kot prostovoljna oblika združevanja 
za uresničevanje konkretnih interesov in programov. 
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3. Glede tretjega variantnega predloga v zvezi z zagotavljanjem sredstev 
za financiranje cest in njihove delitve, je Izvršni svet skladno s stališči skup- 
ščinskih delovnih teles odstopil od svojih variantnih predlogov in sprejel 
enotno stališče skupščinskih odborov, ki se je izoblikovalo ob obravnavi pred- 
loga za izdajo zakona, marca lanskega leta. Po tem predlogu naj bi zakon o 
javnih cestah naštel le možne vire sredstev, člani v samoupravnih skupnostih 
za ceste pa bodo uredili odnose pri združevanju sredstev, njihovemu razpore- 
janju po namenu uporabe, kriterije za njegovo uporabo ter pravice, obveznosti 
in odgovornosti, ki pri tem nastajajo s samoupravnim sporazumom o združe- 
vanju v skupnosti za ceste in samoupravnim sporazumom o temeljih plana. 

4. Glede amortizacije za ceste stoji Izvršni svet na stališču, da mora biti to 
vprašanje podrejeno temeljnemu izhodišču, da s cestami upravljajo delavci, ki 
na njih delajo. Amortizacija je sicer lahko stvar dogovora, minimalna amorti- 
zacija pa mora biti urejena z zakonom. Poleg tega pa amortizacija ne more 
biti predmet zakona o cestah, temveč predpisov o amortizaciji. Po določilu 8. 
člena zveznega zakona o amortizaciji osnovnih sredstev tozdov in drugih upo- 
rabnikov družbenih sredstev, se amortizacija za javne ceste s pripadajočimi 
objekti ne plačuje, izjemoma pa bi jo tozdi lahko vpeljali, če bi bila njihova 
gradnja financirana iz denarnih ali drugih sredstev, ustvarjenih z združitvijo 
ali iz sredstev za razširitev materialne osnove dela, oblikovanih iz dohodka. 

5. Glede uresničevanja posebnega družbenega interesa v organizacijah 
združenega dela, ki bodo vzdrževale ceste, se je Izvršni svet opredelil za sta- 
lišče, da je potrebno z zakonom zagotoviti soodločanje uporabnikov in ustano- 
viteljev, organov družbenih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij. So- 
odločanje bi se tako nanašalo na pristojnosti, ki jih določa ustava v 51. členu, 
seveda v skladu z naravo in posebnostmi narave vzdrževanja cest. 

Na podlagi teh opredelitev, prav tako pa tudi na podlagi stališč in usmeri- 
tev, ki jih vsebuje gradivo o nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih odnosov 
v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje, smo pripravili 
tudi teze za osnutek zakona o javnih cestah. 

V skladu s temi usmeritvami in opredelitvami, kot je to razvidno iz pred- 
loženih tez, bo novi zakon o javnih cestah razdelal in razčlenil družbenoekonom- 
ske odnose v cestnem gospodarstvu in tako vsebinsko dodelal in izpeljal osnove 
oziroma temelje, ki so postavljeni z zakonom o združenem delu. Hkrati z novimi 
rešitvami, ki so nujna posledica uskladitve z zakonom o združenem delu, z za- 
konom o skupnih osnovah svobodne menjave dela in z zakonom o sistemu druž- 
benega planiranja in družbenem planu SR Slovenije, bo zakon vseboval tudi 
rešitve ki jih zahteva razvoj tehnologije na področju gradenj, in vzdrževanja 
cest in ki so se tudi v dosedanji praksi izkazale kot dobre oziroma ustrezne. 
Praksa je v zadnjih devetih letih, od kar je v veljavi sedanji zakon o javnih 
cestah, seveda opozorila tudi na nekatere nejasnosti in nedorečenosti, ki jih bo 
novi zakon skušal odpraviti. 

Teze za osnutek zakona o javnih cestah je pripravila posebna delovna 
skupina, v katero so razen predstavnikov republiških komitejev za promet in 
zveze in za zakonodajo sodelovali tudi predstavniki Republiške skupnosti za 
ceste, Združenja cestnih podjetij in drugi strokovni delavci in strokovnjaki. 

Po predloženih tezah je celotna snov, ki jo bo obravnaval novi zakon o 
javnih cestah, razdeljena v devet poglavij, pri čemer največ sprememb in no- 
vosti glede na zakon iz leta 1971 prinašata poglavji o samoupravnih interesnih 
skupnostih in o družbenoekonomskih odnosih. V okviru slednjega poglavja so 
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predvsem obdelana vprašanja specifičnosti planiranja na področju cest, vpra- 
šanja zagotavljanja sredstev za vzdrževanje, rekonstrukcijo in gradnjo cest 
ter nekatera vprašanja v zvezi z bodočimi organizacijami za vzdrževanje cest. 

Bistvo predlaganih rešitev, ki jih teze podrobno razdelujejo v omenjenih 
poglavjih, je v tem, da javne ceste prehajajo v upravljanje specializiranim 
organizacijam za to dejavnost in postajajo njihovo osnovno sredstvo. Pri tem 
je bistveno, da se na podlagi ekonomskega interesa opredelijo pravice in ob- 
veznosti teh -organizacij v zvezi z vzdrževanjem in varstvom javnih cest, ka- 
kovostjo vzdrževanja ter nadzorom in odgovornostjo, ki iz tega izhaja. Na ta 
način se po eni strani povečuje odgovornost organizacij za vzdrževanje cest, 
po drugi strani pa interesne skupnosti dejansko postajajo mesto dogovarjanja 
in sprejemanja programov razvoja cest. S tem se odpravlja tudi nenehna ne- 
varnost, da se skupnosti za ceste spreminjajo v organe s pristojnostmi, ki jih 
nimajo, in administracijo ter strokovnimi službami, ki se nenehno povečujejo 
na račun sredstev, namenjenih za ceste. 

Poleg tega se s predlaganimi rešitvami uveljavljajo čisti družbenoekonom- 
ski odnosi z neokrnjenimi pravicami delavcev, ki si zagotavljajo dohodek po 

' načelih svobodne menjave dela v okviru samoupravnih interesnih skupnosti. 
Takšni odnosi omogočajo v skladu s splošnimi načeli interesnega povezovanja 
tudi enakopravnost samoupravnega sporazumevanja in odločanja uporabnikov 
cest in delavcev v organizacijah za vzdrževanje cest o medsebojnih pravicah, 
obveznostih in odgovornostih. Pri tem naj omenimo, da so bila podobna ali 
enaka izhodišča sprejeta tudi v Zveznem družbenem svetu za vprašanja druž- 
bene ureditve junija 1980 leta, ob obravnavi družbenoekonomskih odnosov na 
področju cestnega gospodarstva. 

Naj na koncu opozorimo še na vprašanje, ki v predlogu za izdajo zakona 
ni bilo obravnavano. Gre za financiranje službe pomoč — informacije, ki jo 
opravlja Avto-moto zveza Slovenije. Z zakonom o položaju in pooblastilih 
Avto-moto zveze Slovenije je namreč dobila ta zveza status družbene organi- 
zacije in s tem zakonska pooblastila za vrsto dejavnosti, ki jih je že do takrat 
opravljala. V 5. členu omenjenega zveznega zakona je Avto-moto zvezi dano 
javno pooblastilo, da opravlja zadeve službe pomoč — informacije, ki ji jih 
nalagajo zvezni zakon in mednarodne pogodbe, to je, da nudi tehnično pomoč 
domačim in tujim voznikom motornih vozil, da odstrani s cest poškodovana 
vozila, da obvešča o prevoznosti cest in daje touring pomoč. 

Služba pomoč — informacije je razporejena na območju SR Slovenije v 
vseh večjih mestih in je dosegljiva v vsaki telefonski omrežni skupini, vendar 
pa zaradi neurejenega sistema financiranja ne more slediti rastočim potrebam 
razvoja. Doslej je Avto-moto zveza Slovenije vzdrževala službo pomoč — in- 
formacije iz sredstev članarine, kasneje pa je dobila še nekaj sredstev iz drugih 
virov, predvsem od Republiške skupnosti za ceste in Zavarovalnice Triglav. 
Da bi posodobili to službo in omogočili njen razvoj, predlagamo, da se sred- 
stva za delovanje te službe zagotavljajo v okviru nadomestil, ki se plačujejo 
za cestno-motorna vozila. Samoupravni sporazum o tem bi sklenile samouprav- 
ne interesne skupnosti za ceste z Avto-moto zvezo, v njem pa bi bila predvsem 
urejena vprašanja obsega, cene in kakovosti storitev ter nadzora nad porabo 
sredstev. 

Tovarišice in tovariši delegati! To bi v najkrajših obrisih bila vsebina 
predloga za izdajo novega zakona o javnih cestah in načel oziroma izhodišč, na 
katerih naj bi ta zakon temeljil. Seveda pa sam zakon brez organizirane akcije 
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in podpore vseh družbenih dejavnikov in skupščinskega delegatskega sistema 
v celoti ne bo mogel uresničiti samouprave dn novih družbenoekonomskih od- 
nosov v cestnem gospodarstvu. Za uresničitev tega je potrebno, da vsi zainte- 
resirani dejavniki na področju cest, to je uporabniki cest v najširšem smislu 
oziroma organi družbenopolitičnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij, 
predvsem pa sedanje organizacije združenega dela in inštitucije na področju 
cest že sedaj začno s pripravami, da bo ob sprejemu zakona o cestah nov način 
upravljanja in gospodarjenja s cestami čimprej zaživel. V ta namen je pred- 
vsem potrebno, da združena cestna podjetja Slovenije in Republiška skupnost 
za ceste pripravijo ustrezne predloge o svoji bodoči organiziranosti in jih uskla- 
dijo in prilagodijo nalogam, ki bodo izhajale iz novega zakona. V skladu s 
predlogom za izdajo tega zakona in predlogom za izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega po- 
mena, bo reorganizacija morala zajeti tudi vse tiste komunalne organizacije 
združenega dela, ki se sedaj ukvarjajo z vzdrževanjem lokalnih cest oziroma 
ulic in trgov v naseljih. 

Predlogi glede vzdrževanja cest bodo seveda morali biti usklajeni tudi 
z vsemi skupščinami občin, saj bodo le-te dobršen del svojih dosedanjih pri- 
stojnosti prenesle na samoupravne interesne skupnosti oziroma organizacije 
za vzdrževanje cest. 

Predlog za izdajo zakona o javnih cestah, skupaj z opredelitvami Izvrš- 
nega sveta in tezami za osnutek zakona, je bil obravnavan v skupščinskih de- 
lovnih telesih tako kot ostali zakoni s področja materialne proizvodnje. Deležen 
je bil velike pozornosti, saj so ga razen pristojnih odborov obravnavali tudi 
drugi odbori v okviru svojih pristojnosti, pa tudi ad hoc telesa, oblikovana v 
ta namen. Tako je predlog za izdajo zakona poleg Zakonodajno-pravne komi- 
sije in odborov vseh treh zborov Skupščine SR Slovenije obravnavala tudi 
medzborovska skupina delegatov za proučitev družbenoekonomskih odnosov 
v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje in zakonskih 
aktov s tega področja kot tudi Komisija za spremljanje izvajanja zakona o 
združenem delu. 

Ce lahko vse razprave v skupščinskih delovnih telesih povzamemo, naj 
nam bo dovoljeno, da najprej ugotovimo, da so delegati v skupščinskih delovnih 
telesih vložili nemalo naporov in dali številne pripombe in sugestije, v kateri 
smeri je potrebno iskati rešitve. 

Delegati so prav tako dali v celoti podporo opredelitvam Izvršnega sveta 
glede nekaterih bistvenih sistemskih vprašanj, na katerih naj temelji bodoči 
zakon. Hkrati pa so bile izražene zahteve po ponovni proučitvi predlaganih 
rešitev, po katerih se kot dejavnost posebnega družbenega pomena šteje le 
vzdrževanje in varstvo cest, ne pa tudi gradbena dejavnost na cestah in re- 
konstrukcija cest. Pripombe so se nanašale na vprašanje usklajenosti predlo- 
ženih tez s sistemom družbenega planiranja, na vprašanje investitorstva — kot 
investitor nastopa samoupravna interesna skupnost — na vprašanje vključe- 
vanja delavcev, ki kontinuirano projektirajo ceste, med izvajalce v skupnosti 
za ceste ter številna druga, še bolj konkretna vprašanja. Vsa ta vprašanja bo 
seveda predlagatelj podrobno proučil in jih upošteval pri pripravi osnutka 
zakona. 

Tovarišice in tovariši delegati! Naj ob koncu še enkrat poudarimo, da pri- 
čakujemo, da bodo razprave tako v odborih in komisijah te Skupščine, pa tudi 
na današnji seji zbora, prispevale k nadaljnjemu razčiščevanju še nerešenih 
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vprašanj in s tem omogočile in olajšale delo predlagatelju pri pripravi osnutka 
zakona. Predlagatelj bo s svoje strani skrbno proučil vse te pripombe in pred- 
loge in jih v največji možni meri upošteval pri nadaljnjem delu pri oblikovanju 
tega zakona. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Predlog za izdajo zakona v 
prečiščenem besedilu -ste dobili. Dobili ste tudi predlog opredelitve Izvršnega 
sveta do variantnih predlogov v predlogu za izdajo zakona o javnih cestah z 
dne 28. maja lanskega leta, prav tako ste prejeli mnenje Republiškega sveta 
za vprašanja družbene ureditve o nekaterih vprašanjih v zvezi s pripravo pred- 
loga zakona o javnih cestah. 

Predlog za izdajo so obravnavali Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj, Zakonodajno-pravna komisija in skupina delegatov ter Komisija za 
spremljanje izvajanja zakona o združenem delu. Vsi so zboru poročali. Poro- 
čevalci, želite besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo! Besedo ima tovariš Ivo Bernard, delegat iz občine 
Lj ubij ana-Center! 

Ivo Bernard: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Predlog za izdajo zakona o javnih cestah je naša skupina delegatov v občini 
Ljubljana-Center proučila in moram reči, da smo se povsem strinjali s sta- 
lišči, ki so bila zavzeta v razpravi. 

Prvo vprašanje, glede katerega menimo, da se je potrebno podrobneje po- 
govoriti in opredeliti, je vprašanje statusa cest. V gradivih, ki so nam bila 
posredovana in iz tez izhaja, da so ceste sicer prometne površine splošnega 
pomena, ki jih lahko vsakdo uporablja ob pogojih in na način, kot je določen 
z zakonom. Hkrati pa se opredeljuje, da so te ceste osnovna sredstva temeljnih 
organizacij združenega dela, ki opravljajo dejavnost vzdrževanja cest. 

Pri tem se nujno postavlja vprašanje opredelitve cest. Iz te opredelitve de- 
jansko izhaja vrsta posledic, glede katerih se moramo vprašati, ali smo spo- 
sobni ob tem s čimer razpolagamo, te posledice dejansko prenesti. Gre za to, 
da če je cesta prometna površina, ki jo lahko vsakdo poljubno uporablja, to 
pomeni, da prispevek, ki ga posameznik plačuje za uporabo ceste, ni adekva- 
ten. Tako je tudi ekonomski odnos, ki s tem nastaja ob uporabi ceste, zelo 
vprašljiv. 

Na drugi strani tudi pristojbine za ceste, ki jih plačujejo, dejansko niso 
adekvatne škodljivim vplivom vozil, ki te ceste uporabljajo. Vsi vemo, da 
težak kamion z enkratno uporabo povzroči na cesti toliko škode kot približno 
100.000 majhnih osebnih avtomobilov. Prispevek za ceste, ki ga plačuje, je 
sorazmerno manjši. To pomeni, da o določenih ekonomskih odnosih ne moremo 
govoriti. 

Drugo je vprašanje tistih prometnih panog, ki predstavljajo zaokroženo 
celoto, na primer železniški promet, kjer vsak uporabnik plača stroške po ta- 
rifi, naj bo ta tarifa bolj ali manj oddaljena od dejanskih stroškov in potreb 
železniškega gospodarstva. Na cestah pa imamo samo tarife, del sredstev se 
zagotavlja iz dela cene bencina oziroma od pogonskih goriv, del sredstev se 
pridobi z združevanjem in od plačila tujih prevozov težkih transporterjev, ne 
pa od osebnega prometa in še se v zadnjih letih združuje 4'% od osnove za 
davek od dohodka. 
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Gre torej za to, da v cestnem gospodarstvu razpolagamo s takimi sredstvi, 
kot smo se dogovorili, da jih združujemo za potrebe cestnega gospodarstva. Ni 
pa to ekonomsko adekvatno, ko bi dejansko vsak posameznik plačal toliko, ko- 
likor dejansko obrabi cestno površino oziroma povzroči stroškov v cestnem 
gospodarstvu. Zaradi tega je po našem mnenju zmotno stališče, da lahko cesto 
proglašamo za osnovno sredstvo, kajti ceste so toliko osnovna sredstva, kolikor 
so na primer vodotoki osnovno sredstvo. Drugo pa je vprašanje samoupravne 
organiziranosti in drugih odnosov v cestnem gospodarstvu. 

Stališče naše delegacije je, da je treba status javne ceste opredeliti ne- 
sporno, s tem da ne bi mešali določenih stvari, ki jih dejanska praksa ne more 
sprejeti. 

Drugo je vprašanje kategorizacije cest. Menimo, da je sedanja predlagana 
kategorizacija cest sprejemljiva. Magistralne ceste so tranzitne ceste osnovnega 
pomena, regionalne so pomembne za republiko, ostale so lokalne ali pa ne- 
kategorizirane ceste, to so trgi in ulice v mestih. Ne morem pa sprejeti dikcije, 
da so lahko poljske poti tudi nerazporejene, nekategorizirane ceste, ker to 
sploh ni nobena pot in na njej ne veljajo nobeni predpisi niti o gradnji niti o 
prometu. 

Posebno pozornost pa po mojem mnenju zasluži cesta, ki jo pri nas že 
precej poznamo, to je avto cesta. Avto cesta v nobeni kategorizaciji ni dolo- 
čena kot kategorija ceste, ampak kot tehnični standard določene ceste. Pri 
nas predpisi tega ne urejajo podrobno, vendar je to cesta, ki je povsem ekonom- 
sko zaključena. Za vsak pristop na to cesto se mora plačati določena pristojbina 
za uporabo te ceste. 

Tudi k nam smo prenesli prakso iz Zahoda, predvsem iz Italije, da se pla- 
čuje uporaba avto cest. Zaradi tega avto cesta ni vsakomur dostopna, kot pravi 
2. člen tez, ampak samo tistemu, ki plača pristojbino. Postavlja se vprašanje, 
ali je avto cesta v tem smislu javna cesta. To dilemo bi moral zakon, republiški 
ali zvezni, odpraviti. Do zdaj je ni še nihče. Plačujemo pa prispevke za upo- 
rabo avto ceste, za katere dejansko ne vemo kaj so, ali enostavna reprodukcija 
ali razširjena reprodukcija? Mislim, da bi v zakonu morali urediti vprašanje 
avto cest tudi zato, ker ob poteku avto cest ohranjamo stare cestne povezave 
kot alternativo in kot možnost proste izbire med avto cesto in med staro cesto 
kot je to primer ceste Ljubljana—Postojna, kjer imamo magistralno cesto, ki 
poteka skoz Vrhniko—Logatec in Planino, ob avto cesti, ki poteka po drugi trasi. 

Tako avto cesta ni magistralna cesta, stara cesta I. reda pa je še vedno 
magistralna cesta. Zaradi tega menimo, da bi bilo potrebno, čeprav avto cesto 
pojmujemo kot tehnični standard, v zakonu določiti tudi normative oziroma 
vnesti določbe za te avto ceste, kajti avto cesta je lahko magistralna kot regio- 
nalna ali lokalna, če je to potrebno. Tako menimo, da je bilo to potrebno v 
zakonu opredeliti. 

Tretja stvar je amortizacija cest. Ceste so danes tako drage, da če pred- 
pišemo minimalno amortizacijo, sredstva, ki jih zberemo, ne bodo dovolj niti 
za minimalno amorizacijo cest. In če so ceste osnovna sredstva, smo dolžni po 
zakonu amortizacijo odvajati. Mislim, da je to tudi en od argumentov, da cesta 
ne more biti osnovno sredstvo, in drugič, da se ne plačuje amortizacije za 
ceste, ampak da se ceste vzdržujejo, rekonstruirajo in širijo po programih, ki 
jih sprejmemo v okviru samoupravnih interesnih skupnosti. Mislim, da je po- 
trebno zaradi tega cilja tudi uskladiti samoupravno organiziranost za področje 
cestnega gospodarstva. Naša skupina je mnenja, da bi bilo potrebno na pod- 
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ročju cestnega gospodarstva uresničiti izpeljano obliko samoupravne organi- 
ziranosti, tako da bi bile na primer za republiško skupnost za ceste delegacije 
v 'občinskih skupnostih za ceste. S tem bi dejansko postala republiška skupnost 
za ceste mesto dogovarjanja in usklajevanja, kjer bi se dejansko usklajevali 
težki problemi, ki nastajajo in ki so pogosto vnašali v naši republiki tudi med 
občine določene oblike nestrpnosti in želje za čim hitrejši razvoj cestno-pro- 
metne mreže. Vedeti moramo namreč, da se stanje cest odraža predvsem v go- 
spodarstvu, v turizmu in v vseh ostalih oblikah in ne le na sami cesti. Cesta je 
dejansko strošek, dohodki pa se kažejo v ostalih oblikah družbenega življenja. 

Zaradi tega menimo, da bi tudi ta samoupravna organiziranost morala de- 
jansko izhajati iz občine, pri čemer je možno dopustiti v posebnih družbeno- 
političnih skupnostih kot so mesto Ljubljana, Maribor in tudi obalna skup- 
nost, da se na tem področju ustanovi temeljna samoupravna skupnost, ki dele- 
gira svoje delegate tudi v republiško skupnost. 

Pomembno je tudi vprašanje sredstev. Res je, da s.e teze zakona omejujejo 
samo na navajanje virov, vendar menim, da bomo morali, če bomo hoteli eko- 
nomsko razvijati ta naš slovenski prostor, dejansko nameniti cestam več sred- 
stev in tudi preusmeriti del dohodka, ki ga dobimo prek prodaje pogonskih 
goriv, za potrebe cest. Podatek, da je v dosedanjem srednjeročnem obdobju 
bilo uresničenih 40 %, če se ne motim, predvidenih nalog iz srednjeročnega 
programa, je resno opozorilo. 

V sedanje teze je vnešeno tudi vprašanje organizacije službe pomoč — in- 
formacije. Mnenje naše skupine je, da ta del ne spada v zakon o cestah, ampak 
kvečjemu v zakon o prometu na javnih cestah. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Franc Radišek, delegat 
iz občine Žalec, ima besedo! 

Franc Radišek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Naša skupina delegatov za Zbor občin je obravnavala predlog za izdajo 
zakona o javnih cestah in med drugim izoblikovala dve stališči, za kateri je 
menila, da je prav, da jih povemo na seji zbora in da spodbudimo ponovno 
razpravo. 

1. Ceste kot osnovna sredstva. Menimo, da se da s cestami dobro gospo- 
dariti, tudi če jih ne proglasimo za osnovna sredstva, ne glede na vse ostalo, 
kar smo v teze ta trenutek zapisali. Ce pa ceste proglasimo kot osnovna sredstva, 
bo to zahtevalo mnogo administrativnega dela, ki pa v končni fazi ne bo dalo 
posebnih koristi. 

2. Na tej stopnji oblikovanja odnosov v cestnem gospodarstvu smo zane- 
marili vlogo krajevnih skupnosti. Danes imajo namreč krajevne skupnosti v 
zvezi s cestami in drugimi prometnimi površinami večjo vlogo, so upravljalci, 
vzdrževalci oziroma izvajalci, so zbiralci sredstev; so koordinatorji osebnega 
dela občanov in tako naprej. V naši občini imamo na primer več kot 500 kilo- 
metrov takih cest, za katere skrbijo krajevne skupnosti. Zato mislimo, da je 
takih cest in cestnih površin v Sloveniji nekaj tisoč kilometrov ali nekaj mili- 
jonov kvadratnih kilometrov. Tako angažiranje krajevnih skupnosti in občanov 
daje na tem področju tudi lepe rezultate. S predajo vseh cest in prometnih po- 
vršin, za to usposobljenim delovnim organizacijam, bi aktivnost, o kateri sem 
govoril, bolj ali manj zamrla, kar pa bi zmanjšalo vrednost del na cestah. Ob 
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tem pa je treba reči, da glede na stalno pomanjkanje sredstev za te namene 
taka odločitev verjetno ne bi bila najboljša. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Martin 
Božič, delegat iz Sevnice. Prosim! 

Martin Božič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor občin Skupščine SR Slo- 
venije, Skupščine občine Sevnica, daje naslednje pripombe k tezam za osnutek 
zakona o javnih cestah: 

1. V 4. tezi naj varianta odpade. 
2. V 17. tezi bo predvidena ustanovitev občinskih skupnosti za ceste imela 

za posledico tudi dodatne režijske stroške. Gotovo pa se režijski stroški na ni- 
voju republike zaradi tega ne bodo zmanjšali, kajti to se doslej v praksi še 
nikoli ni zgodilo. Zato predlagamo, da se ustanovijo le območne skupnosti za 
ceste in Republiška cestna skupnost. 

3. V 39. tezi so nakazani viri sredstev za vzdrževanje, rekonstrukcijo in 
gradnjo cest. Kot prvi vir je navedeno združevanje sredstev, kot drugi vir pa 
samoprispevek občanov, kar je dokaj vprašljivo. Verjetno ni realno pričakovati 
v prihodnji izredno težki situaciji, da bodo občani poleg samoprispevka za 
šole, vrtce, vodo in tako dalje, uvajali še nove samoprispevke za ceste. Za naše 
področje so tudi zelo dvomljivi bančni viri, javna posojila, krediti zavarovalnih 
skupnosti in tako dalje, ker vemo, kakšen je potencial bank, zavarovalnic, pa 
tudi sicer je glede na določene prednostne naloge v republiki predvideno, da v 
prihodnjem srednjeročnem obdobju bančna sredstva ne bodo usmerjena v 
infrastrukturo, razen za stanovanjsko-komunalno gradnjo. 

4. V 44. tezi predlagamo, da se sprejme varianta. 
5. V 53. tezi predlagamo, da se ta dopolni tako, da se glasi: »Zaradi izena- 

čenih pogojev vzdrževanja regionalnih cest, zlasti na manj razvitih in obmejnih 
območjih ter območjih, ki ne dosegajo minimalne razvitosti cestne infrastruk- 
ture, 50 % moderniziranih magistralnih cest in regionalnih, kakor tudi za za- 
gotavljanje sredstev za vzdrževanje železniških prehodov, se v Republiški skup- 
nosti za ceste s samoupravnim sporazumom o temeljih plana oblikujejo sred- 
stva solidarnosti«. 

6. V 70. tezi je obravnavana problematika urejenosti mest zunaj vozišča, 
med drugim tudi avtobusne postaje in postajališča. Drugi odstavek te teze 
predpisuje za gradnjo avtobusnega postajališča zapleten postopek, ki zahteva 
uporabo lokacijskega, gradbenega in uporabnega dovoljenja. Po vseh verjet- 
nostih bi bilo mogoče vsaj za določene kategorije cest upoštevati samo soglasje 
upravljalca in priglasitev dela. 

7. Od 73. teze do vključno 77. teze je predvidena delitev stroškov pri kri- 
žanju železnic s cesto, kar pomeni v bistvu ohranitev dosedanjega sistema, ki 
postavlja v izredno težak položaj upravljalce cest na območju tistih občin, ki 
imajo veliko število nivojskih križanj ceste z železnico. Sem spada tudi občina 
Sevnica, saj imamo V naši občini in v občinah Kočevje ter Laško in še v neka- 
terih drugih občinah v Sloveniji izredno veliko število nivojskih križanj, kar 
predstavlja v sedanjem trenutku prbližno 150 starih milijonov dinarjev stroškov 
letno za vzdrževanje železniških prehodov. Ti stroški se tudi še v letu 1980 
krijejo iz občinskega proračuna. V prihodnje pa naj bi se v smislu zakona, ki 
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ga obravnavamo, ti stroški prenesli na upravljalca ceste, to je na občinsko 
skupnost za ceste. To pomeni, da bi znašali stroški železniških prehodov za našo 
občino, v bodoče za občinsko skupnost za ceste, od 150 do 200 starih milijonov 
dinarjev, kar predstavlja dobre tričetrtine sredstev, ki se danes uporabijo za 
vzdrževanje občinskih cest. 

Na nevzdržno stanje take zakonske ureditve smo opozarjali v republiški 
Skupščini že ob sprejemu zakona o javnih cestah v letu 1971, vendar brez 
uspeha. Ceste so obstajale pred železnico, zaradi česar bi morala dejansko vse 
stroške nositi železnica, ne pa cesta. To izvira deloma tudi iz konfiguracije te- 
rena, na katerega ne more nihče vplivati. Upoštevati bi bilo potrebno tudi 
količino in vrednost tovora, ki gre prek posameznih cestnih oziroma železniških 
prehodov. Zaradi tega predlagamo ustrezno dopolnitev 73. teze za pripravo 
osnutka zakona. 

8. V 108. tezi je določeno, da se lahko električni oziroma napajalni vodi 
postavljajo v taki oddaljenosti od zunanjega roba cestnega sveta, ki je najmanj 
za tri metre večji od višine take naprave. Pri tem bi bilo potrebno upoštevati 
tudi posebne pogoje oziroma obstoječo konfiguracijo terena, kajti imamo več 
cestnih odsekov, kjer je ob cesti že hrib ali skalovje in tako dalje. 

9. V drugem odstavku 110. teze so predvideni varovalni pasovi za posa- 
mezne objekte na posameznih cestah. Po vsej verjetnosti so varovalni pasovi 
za stanovanjske, poslovne, pomožne in podobne stavbe pri lokalnih cestah de- 
set metrov preveliki, kajti ob takem stanju bo težko zapolniti z gradnjo dolo- 
čena zemljišča ob lokalnih cestah, ki so tudi manjvredna. Ista pripomba velja 
tudi za četrti odstavek 110. teze. 

10. V drugi točki 120. teze je težko na ustrezen in razumljiv način prepo- 
vedati napajanje živine v obcestnem jarku, še zlasti, če taki jarki bodisi ob re- 
gionalnih in lokalnih cestah, kjer se je živina stalno napajala, obstajajo že de- 
setletja in več. Ista pripomba velja tudi za peto točko te teze, po kateri konji 
ne bi smeli voziti po asfaltiranem vozišču, čeprav nimajo druge poti, občani pa 
težijo za čimvečjim asfaltiranjem tudi vaških cest. Tudi 16. točka te teze je 
problematična, ker prepoveduje spuščati po pobočjih cest na primer les. Na 
terenu imamo namreč določene §teze, kjer ni mogoče lesa spustiti drugam kot 
na cesto. Seveda je potrebno v tem primeru cesto začasno zapreti in če se pri 
tem poškoduje, jo je treba tudi popraviti. 

11. V 121. tezi je treba povedati, da ceste nadzoruje za ceste pristojni in- 
špektorat. 

Predlagamo, da predlagatelj pri pripravi osnutka zakona naše pripombe 
upošteva. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Stane Kro- 
mar, delegat iz občine Ribnica. Prosim! 

Stane Kromar: Naša delegacija meni, da bi morala avtobusna posta- 
jališča, predvsem z vidika prometne varnosti v cestnem prometu, pridobiti zna- 
čaj širšega družbenega pomena. Zato bi bilo potrebno, da za izgradnjo avto- 
busnih postajališč na magistralnih cestah skrbi republiška samoupravna inte- 
resna skupnost, za izgradnjo le-teh na regionalnih cestah pa ob angažiranju 
organizacije, ki opravlja avtobusne prevoze, pa občinska samoupravna interesna 
skupnost. 

34» 
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V drugem odstavku 6. teze je potrebno določiti rok, v katerem mora dose- 
danji upravljalec opuščeno cesto, ki se ne uporablja v prometne namene, agro- 
tehnično obdelati. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Besedo ima tovariš Otmar Gajzer, 
delegat iz Ptuja. Prosim! 

Otmar Gajzer: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov iz občine Ptuj je obravnavala predlog za izdajo zakona 
o javnih cestah in ugotovitve, mnenja ter predloge skupščine lokalnih skup- 
nosti za ceste občine Ptuj ter sprejela naslednja stališča. 

O prejšnjem predlogu za izdajo zakona o javnih cestah smo Zboru občin 
Skupščine SR Slovenije posredovali stališča, ki jih želimo pri nekaterih določilih 
ponovno poudariti. V zvezi z materialnim in pravnim statusom vseh javnih 
cest tako kategoriziranih kot nekategoriziranih je treba posebej izpostaviti 
javne ceste v manj razvitih in obmejnih območjih naše republike, med katere 
spadajo tudi krajevne ceste, pomembne predvsem ob upoštevanju koncepta 
splošne ljudske obrambe. Te so največkrat prepuščene v upravljanje krajevnim 
skupnostim, ki za to nimajo: virov sredstev, temveč jih urejajo večinoma na 
osnovi samoprispevkov občanov. 

Dejavnost skupnosti za ceste je potrebno opredeliti kot dejavnost poseb- 
nega družbenega pomena, vključno z novogradnjo, modernizacijo in rekonstruk- 
cijo cest, kar je sicer sestavni del te dejavnosti, ki poteka v skupnostih za ceste 
glede na znaten porast cen pri izvajanju teh storitev. 

Nadalje je treba določiti obveznost sprejemanja normativov in standardov 
za posamezno cestno dejavnost kot osnovo za sestavo programov oziroma te- 
meljev planov in vrednotenja dela. Oblikovati je potrebno zakonsko določbo, 
na podlagi katere bodo samoupravne interesne skupnosti upravljale s sred- 
stvi za ceste, medtem ko bodo le-te postale osnovno sredstvo cestnih podjetij 
na posameznem območju. Pri tem se postavlja vprašanje amortizacije glede 
na dosedanje združevanje, modernizacijo, rekonstrukcijo in novogradnjo javnih 
cest, kar se je v preteklosti izvajalo skladno z družbeno-gospodarskimi potre- 
bami in s trenutno zbranimi sredstvi. To po našem mnenju ne predstavlja več 
kot nekaj let vzdrževanja brez večjega krpanja. Ugotovitve lahko podkrepim 
z znanimi krpanji javne cestne mreže že po nekaj letih izgradnje ali moder- 
nizacije. Ovrednotenje cestne mreže, ki je sicer dolgotrajen postopek, vključno 
z revalorizacijo vrednosti, sta po našem mnenju osnova za določanje minimalne 
amortizacijske stopnje. 

Nadalje je iz predloga za izdajo zakona razvidno, da bo zagotavljanje sred- 
stev usmerjeno predvsem v zakonsko predpisane vire in v samoupravno zdru- 
ževanje sredstev, vendar je po našem mnenju v zakonu potrebno določiti na- 
men porabe sredstev po posameznih virih, objektih in dejavnostih, s ciljem za- 
gotavljanja sredstev za amortizacijo, tekoče vzdrževanje, investicijsko vzdrže- 
vanje, novogradnjo in za upravljanje s cestami. Tako bi v posamezni samo- 
upravni interesni skupnosti, od občinske do republiške, zakon natančno opre- 
delil vire sredstev in namen porabe za dejavnosti v skupnostih na področju 
krajevnih, lokalnih, regionalnih in magistralnih cest. Predlog ponovno uteme- 
ljujemo z ugotovitvijo lokalne skupnosti za ceste občine Ptuj, ki za vse aktiv- 
nosti na lokalnih cestah v skupni dolžini 477 km, kolikor jih imamo v občini 
Ptuj, razpolaga v tem letu s 13 milijoni dinarjev rednega prihodka, ob upošte- 
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vanju, da so ti prihodki vezani na odločitve, sprejete na osnovi zakona o javnih 
cestah iz leta 1971, kar vsekakor ni skladno z dejanskim družbenoekonomskim 
stanjem cest v občini, predvsem pa je razvidno, da niso usklajeni in določeni 
viri, ki so potrebni za izvajanje osnovne dejavnosti občinske skupnosti. Pri tem 
mislim le na obvezno oziroma nujno dejavnost. 

Nadalje je treba v zakonskih določbah opredeliti tudi način izvajanja nad- 
zora nad prekomerno porabo cest, ki je v sedanjem času nezadovoljiv. Prav 
tako je potrebno, da se skladno s predlogom za ustanovitev občinskih, območ- 
nih in republiške skupnosti za ceste, v zakonu opredeli vloga občinske skup- 
ščine kot tudi republiške Skupščine pri soodločanju o zadevah skupnega po- 
mena, o vsebini izvajanja cestne dejavnosti kot dejavnosti posebnega družbe-, 
nega pomena. 

Širše ugotovitve, predlogi in mnenja bodo posredovani v pismeni obliki. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Besedo ima tovariš Drago Cuček, 
delegat iz Celja. Prosim! 

-Drago Cuček: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Rad bi se opredelil samo do vprašanja kategorizacije javnih cest. V vseh izva- 
janjih podpiram delegata Skupščine mesta Ljubljane, ki je na to problematiko 
že opozoril, vendar pa smo v Celju ob obravnavi te problematike, izhajali iz 
popolnoma drugega izhodišča. 

Pred letom 1971 smo pri nas izvršili kategorizacijo vseh cest in smo pri- 
bližno 200 kilometrov lokalnih cest prekategorizirali v krajevne ceste ter jih 
prenesli v upravljanje krajevnih skupnosti, tako da le-te sedaj upravljajo s 
približno 350 kilometrov cest. V zvezi s tem prihaja trenutno do nemogočih 
zahtev oziroma tožb uporabnikov cest nasproti upravljalcu, to je krajevnim 
skupnostim. Zato podpiramo v vseh tezah navedeni zakonski akt, vendar ni- 
kakor ne moremo soglašati, da zakon še naprej opredeljuje nekategorizirane 
ceste. Naša delegacija je namreč tudi obravnavala to problematiko in si v 
zvezi s tem zastavila vprašanje, kam spadajo gozdne poti. Te gozdne poti naj 
bi bile grajene na podlagi zakona o gozdovih, kajti tudi to so ceste posebnega 
javnega pomena, po katerih poteka promet. Glede na to naj se v 9. tezi, ki do- 
loča, kaj je nekategorizirana cesta, konkretno opredeli ustrezen organ, ki bo 
predpisal število in vrsto uporabnikov teh cest. 

V nobeni tezi tudi ni navedeno, kdo gospodari z nekategoriziranimi cestami, 
kar pa bi bilo treba na vsak način ustrezno urediti. V vseh predhodnih analizah 
tudi ni bila nikjer prikazana problematika krajevnih skupnosti, kar je že na- 
vedel tovariš iz Žalca, zato ponovno poudarjam, da je treba v končni fazi pri- 
prave zakona te stvari analizirati oziroma tudi konkretno navesti, koliko sred- 
stev so dejansko prejemale krajevne skupnosti za tako vzdrževanje. Lahko 
povem, da je v Celju poprečje 550 000 dinarjev za kilometer ceste. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Besedo ima tovariš Jože Trglec, 
delegat iz Slovenske Bistrice. Prosim! 

Jože Trglec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Na seji skupine delegatov Skupščine občine Slovenska Bistrica za Zbor občin 
in Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije smo k predlogu za izdajo za- 
kona o javnih cestah sprejeli naslednje pripombe: 
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K 34. tezi: Ponovno naj se prouči in doda tudi informacija o potrebnih 
sredstvih za funkcioniranje posebnega sodišča združenega dela. 

K 39. tezi: Poveča naj se prispevek iz tretje in četrte točke, seveda na 
račun zmanjšanja ostalih dajatev iz cene za liter goriva. 

K 41. tezi: Delegatom priporočamo, da podprejo vsebino tretjega odstavka. 
K 44. tezi: Opredeliti je treba vir financiranja. 
K 56. tezi: Predlagamo, da se podpre varianta. 
K 57. tezi: Tako zastavljena vsebina prvega in drugega odstavka verjetno 

ne rešuje problemov kot je križanje cest in železnice v Pragerskem. Zakon 
bi moral konkretno določiti obveznosti pri reševanju nastalih problemov. Pod- 
robneje bi bilo treba opredeliti obveznosti pri reševanju križanja cest z želez- 
nico v postajnem prostoru. Zaradi rekonstrukcije železniške postaje in pre- 
mikanja vagonov, je praktično onemogočen promet po tej regionalni cesti. 
Predlagamo, da se pomembnejše regionalne ceste ne prenesejo v upravljanje 
občine, s čimer bi omogočili enotno obratovanje regionalnih cest v Sloveniji. 

K 126. tezi: Verjetno ne bo mogoče izpeljati celotne organizacije prej kot 
v enem letu. 

K 127. tezi: Konkretno naj se navede ime pristojnega občinskega uprav- 
nega organa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Besedo ima tovariš Jernej Rajer, 
delegat iz Nove Gorice. 

Jernej Rajer: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Dosedanja opredelitev ceste kot javne dobrine v splošni rabi ni obvezo- 
vala upravljalcev, da obravnavajo ceste kot osnovno sredstvo, ker so prej de- 
legati omenili. Torej se tudi amortizacija ni obračunavala in plačevala. Izho- 
dišča za novi zakon pa predvidevajo, da bodo ceste postale osnovno sredstvo 
temeljnih organizacij združenega dela. Te bodo seveda obračunavale vsaj mi- 
nimalno amortizacijo. Iz predloženih izhodišč je predvideno, da naj bi se tako 
obračunana amortizacija uporabila za financiranje modernizacije in rekon- 
strukcije cest ter za odplačila anuitet. Taka izhodišča so sprejemljiva, če ima- 
mo pred seboj magistralno in regionalno cestno mrežo, drugačna pa je slika 
če upoštevamo ogromno mrežo manjših lokalnih, predvsem pa nekategorizira- 
nih cest. Zlasti slednje so doslej vzdrževale krajevne skupnosti predvsem iz 
sredstev samoprispevkov ter s prostovoljnim delom občanov. Z novim predlo- 
gom bi morali celotno mrežo ovrednotiti, zanjo obračunati ter že iz tako pre- 
skromnih sredstev plačevati amortizacijo. To pa po veljavnih predpisih ni do- 
voljeno uporabljati za redno vzdrževanje. Poleg tega bi tak administrativni 
ukrep pomenil trošenje dela že tako skromnih sredstev za administrativna op- 
ravila. 

Izhajajoč iz dosedanje prakse, ko je začetek posameznih del terjal zelo 
obsežne predpriprave, ki so obsegale med drugim tudi vrsto včasih tudi nepo- 
membnih soglasij, mora novi zakon omogočiti začetek takih del z minimalnim 
administriranj em. 

Nadalje je v izhodiščih zakonskega akta predvideno, da bo potrebno opra- 
viti novo kategorizacijo vseh javnih cest. Tako naj bi se skrb za financiranje 
dosedanjih regionalnih cest prenesla na občinske cestne skupnosti. Ob tem 
bi kazalo opozoriti na nevarnost, da ne bi sedanje organiziranosti cestnih pod- 
jetij razbijali glede na občinske potrebe. Zato bi morali težiti za tem, da osta- 
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ne tudi v bodoče taka organiziranost, ki bo zagotavljala nemoteno vzdrževalno 
službo ne glede na občinske meje. 

Glede na to, da smo v fazi sprejemanja novih planskih dokumentov za 
naslednje srednjeročno obdobje, bi kazalo pospešiti sprejem novega zakona o 
javnih cestah, tako da bi lahko tudi dejavnost cestnega gospodarstva organi- 
zirali v skladu z novimi zahtevami. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Skupina delegatov iz občine 
Kranj je predložila k tezam pismene pripombe. Zeli še kdo besedo? (Ne.) 

Ce ne, potem zaključujem razpravo in prekinjam tudi to točko dnevnega 
reda. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah z informacijo o preskrbi 
s pitno vodo. 

Predlog za izdajo zakona je skupaj z informacijo predložil Skupščini v 
obravnavo njen Izvršni svet in za svojega predstavnika določil tovariša Alojza 
Moharja, republiškega podsekretarja v Republiškem komiteju za varstvo oko- 
lja in urejanje prostora. Tovariš Mohar, ali želite besedo? (Da.) Prosim! 

Alojz Mohar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah te- 
melji na nekaterih usmeritvah Skupščine SR Slovenije, ki jih je sprejela v za- 
četku leta 1979 ob obravnavanju prvotnega poročila o stanju na področju vod- 
nega gospodarstva ter na opredelitvah in izhodiščih, ki izhajajo iz gradiva 
»Nadaljnji razvoj družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih 
skupnostih materialne proizvodnje«. 

S predloženim predlogom za izdajo zakona se niso spremenila temeljna 
načela sedaj veljavnega zakona o vodah. V predloženem zakonskem aktu so v 
bistvu ponujene rešitve za razdelavo tistih temeljnih načel sedaj veljavnega 
zakona o vodah, ki se nanašajo na družbenoekonomske odnose na področju 
vodnega gospodarstva. V tem uvodu bi poudaril zlasti naslednje pomembne 
rešitve: 

1. Dejavnosti posebnega družbenega pomena na področju vodnega gospo- 
darstva se opredelijo določneje in tako, da bodo ustrezale vrsti gospodarskih 
dejavnosti, ki jih v skladu z zakonom o združenem delu lahko opravljajo or- 
ganizacije združenega dela na področju materialne proizvodnje. Taka oprede- 
ditev bi omogočala doslednejšo izpeljavo načel svobodne menjave dela na tem 
področju, zagotavljala pa bi tudi odgovorno in celovito opravljanje teh dejav- 
nosti v izvajalskih organizacijah združenega dela. 

2. Planiranje na področju vodnega gospodarstva se uskladi s sistemom 
družbenega planiranja, ki ga določata zvezni in republiški zakon o družbenem 
planiranju. Opredelijo se le posebnosti planiranja na tem področju. Predpiše se 
obvezno usklajevanje planov z nekaterimi mejnimi področji. 

3. Sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti, se zagotavljajo ločeno za 
enostavno in ločeno za razširjeno reprodukcijo. Pri tem velja usmeritev, da 
se sredstva za enostavno reprodukcijo zagotavljajo s ceno za storitve, s pov- 
račili za izvajanje programov storitev ter z odškodninami. Sredstva za razšir- 
jeno reprodukcijo pa se zagotavljajo s samoupravnim združevanjem sredstev 
in v določenih primerih na podlagi zakona. 
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4. Sedanja samoupravna organiziranost se v načelu obdrži,. Območna vodna 
skupnost je ustrezna oblika samoupravnega organiziranja tudi na delu vodnega 
območja. V tem primeru, kadar je več območnih vodnih skupnosti ustanov- 
ljenih na enem vodnem območju, bi po zakonu ne bilo več obvezno njihovo 
združevanje v širšo skupnost za celotno vodno območje. 

Poleg tega so v predloženem predlogu za izdajo zakona obdelana še nekate- 
ra druga vprašanja, s takimi ponujenimi rešitvami, ki sledijo splošnim druž- 
benoekonomskim in političnim usmeritvam. 

Pripombe in usmeritve, ki izhajajo iz poročil odborov zborov Skupščine 
SR Slovenije ter pripombe in usmeritve iz današnje razprave bo predlagatelj 
proučil in upošteval ob pripravi osnutka zakona. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Predlog za izdajo zakona in infor- 
macijo ste dobili. Obravnavali so ju Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komu- 
nalna vprašanja in varstvo okolja, Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj, Zakonodajno-pravna komisija in skupina delegatov za proučitev druž- 
benoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne 
proizvodnje in zakonskih aktov s tega področja ter Komisija za spremljanje 
izvajanja zakona o združenem delu, ki so zboru predložili poročila. Želijo po- 
ročevalci besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Anton Fabjan, delegat iz občine 
Črnomelj, ki bo razpravljal tudi v imenu skupin delegatov iz Občin Novo me- 
sto in Metilka. 

Anton Fabjan: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Sedaj, ko tudi zakon o vodah iz leta 1974 usklajujemo z zakonom o združenem 
delu in z drugimi sistemskimi zakoni, je priložnost, da ocenimo ustreznost ne- 
katerih drugih rešitev v zakonu. Konkretneje, menimo, da bi se v razpravi o 
spremembah in dopolnitvah tega zakona kazalo opredeliti do naslednje dopol- 
nitve nalog vodnih skupnosti. In sicer predlagamo, da vodne skupnosti prev- 
zamejo pod določenimi pogoji skrb za vzdrževanje jezov na vodotokih. Ta ob- 
veznost naj se jasno zapiše v zakonu. Pogoji za vključitev te dejavnosti v pro- 
gram vodne skupnosti bi bili naslednji: 

1. da je jez pomemben za vzdrževanje vodnega režima iz gospodarskih 
razlogov ohranjanja stanja vode, vzdrževanja vode in podobno, 

2. da je jez primeren za energetsko izrabo vodotoka in 
3. da predstavlja jez vrednoto kot del kulturne in naravne dediščine. 
Obrazložitev: V Beli krajini in na Dolenjskem se že vrsto let srečujemo s 

problemom vzdrževanja jezov, predvsem na Kolpi in Krki, ki skupaj z opuš- 
čenimi mlini in žagami nezadržno propadajo. Samo na Kolpi in Lahinji jih je 
prek 20, podobno pa je tudi na reki Krki. Lastniki mlinov in žag niso več zain- 
teresirani za ohranjanje jezov, novi lastniki pa tudi ne, ker jih preurejajo v 
vikende. S tem nastaja škoda, ki je ne bomo mogli nadomestiti. Vzrok za tak- 
šno stanje vidimo predvsem v tem, da v našo zakonodajo še ni prodrla zavest, 
da so mlini in žage z jezovi pomemben del naše kulturne dediščine, saj so bili 
stoletja osnovna gospodarska dejavnost naših prednikov. Do nedavnega so ti 
objekti še obratovali in so jih lastniki kolikor toliko tudi vzdrževali. Z opušča- 
njem te dejavnosti pa drug za drugim propadajo, podobno kot so propadali 
čudoviti mlini na Muri in je od nekaj deset mlinov ostal le še eden, pa še tega 
je menda problem vzdrževati. Mnenja smo, da Še nismo tako bogata družba, da 
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bi lahko varovali vse jezove. Zato bi jih bilo nujno popisati in kategorizirati ter 
utemeljiti, iz kakšnih razlogov jih kaže ohranjati, na primer iz gospodarskega 
razloga, zaradi splošnega ljudskega odpora ali kot kulturno dediščino. Takšen 
selektiven pristop bi bil realen in bi tudi omogočal postopno urejanje. Potreb- 
na sredstva za te namene bi verjetno kazalo združevati iz raznih virov kot so 
na primer vodne skupnosti, kulturne skupnosti, proračuni občin, zainteresira- 
ne organizacije združenega dela, krajevne skupnosti in podobno. Glede na pro- 
blematiko, ki je v tej zvezi prisotna na območju Dolenjske, menimo, da je ta 
pobuda smotma, zato naj jo predlagatelj zakona skrbno prouči in vgradi v be- 
sedilo sprememb in dopolnitev zakona. Za podkrepitev te pobude smo priprav- 
ljeni posredovati potrebne podatke. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Besedo ima tovariš Jernej Rajer, 
delegat iz Nove Gorice. Prosim! 

Jernej Rajer: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Dejavnosti vodnega in komunalnega gospodarstva se deloma prekrivata. Vzrok 
temu je tudi neusklajena sedanja zakonodaja na področju vodnega in komunal- 
nega gospodarstva. Mnenja smo-, da je treba predvsem področje varstva voda 
v obeh zakonih opredeliti tako, da je varstvo voda po količini in kakovosti 
naloga in dolžnost vodnega gospodarstva, zbiranje in odvajanje voda pa skrb 
komunalnega gospodarstva. Čiščenje voda je naloga in dolžnost slehernega 
uporabnika vode, vodarski delavci pa zagovarjajo stališče, da naj bi čiščenje 
voda bila izključno skrb vodnega gospodarstva. Sredstva za to dejavnost bi se 
lahko zagotavljala z odškodninami. S tem bi bil podan interes izvajalca, da 
doseže končni cilj, to je čistost voda na svojem območju. V večjih industrijskih 
centrih je odnos tehnoloških in fekalnih odplak 90 : 10. Poveriti čiščenje voda 
komunalni skupnosti pomeni rešiti le 10% onesnaženja. Tudi iz tega razloga 
zagovarjamo predhodno trditev. 

Obravnavani predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zako- 
na o vodah tudi ne rešuje lastniško-pravnih razmerij. Za zgrajene vodnogo- 
spodarske objekte, naprave in sisteme bi lahko veljalo analogno kot je bilo to 
predvideno v predlogu za izdajo zakona o javnih cestah z dne 14. maja 1930, 
da so le-ti osnovna sredstva temeljnih organizacij združenega dela, ki oprav- 
ljajo vodnogospodarsko dejavnost. Dohodek za vzdrževanje zgrajenih objektov 
in naprav bi te organizacije pridobivale po načelih svobodne menjave dela, 
glede na to, da spada vodno gospodarstvo med dejavnosti materialne proizvod- 
nje, katerih trajno opravljanje je nujno za zadovoljevanje potreb uporabnikov. 
Ob tem izhodišču bi bil predpogoj opredeliti pojem vzdrževanja vodnogospo- 
darskih objektov v temeljnih organizacijah združenega dela, ki bi to izvajale 
kot glavno dejavnost. Te organizacije združenega dela bi obračunavale amorti- 
zacijo na podlagi zakona o amortizaciji. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Besedo ima tovariš Franc Kump, 
delegat iz Novega mesta. 

Franc Kump: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina delegatov za Zbor občin ima enako stališče kot ga imajo skupine 
delegatov iz Bele Krajine. 



538 Zbor občin 

Predsednica Silva Jereb: Pismenih prijav za to točko dnevnega 
reda ni več. Pismene pripombe so predložili skupini delegatov iz občin Celje 
in mesta Ljubljane. 

Ker ne želi nihče več razpravljati, prekinjam tudi to točko dnevnega 
reda. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na pobudo za spre- 
membo in dopolnitev 16. člena zakona o samoupravnih interesnih skupnostih 
za poštni, telegrafski in telefonski promet. 

Pobudo je Skupščini SR Slovenije predložila v obravnavo Skupščina me- 
sta Ljubljane. Predstavnik Izvršnega sveta je Franjo Lunder, namestnik pred- 
sednika Republiškega komiteja za promet in zveze. Ali želita predstavnik 
Skupščine mesta Ljubljane in Izvršnega sveta besedo? (Ne.) 

Pobudo ste dobili z gradivom za 41. sejo Zbora občin in je že bila uvrščena 
na dnevni red 41. seje zbora dne 30. septembra 1980, vendar je bila na predlog 
Izvršnega sveta, da naj se obravnava skupaj z analizo o razvoju družbeno- 
ekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proiz- 
vodnje, umaknjena z dnevnega reda te seje zbora. Danes pa ste na klop pre- 
jeli tudi mnenje Izvršnega sveta. 

Pobudo so obravnavali Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem, 
Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj, Zakonodajno-pravna komi- 
sija in skupina delegatov za proučitev družbenoekonomskih odnosov v samo- 
upravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje in zakonskih aktov s 
tega področja ter Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu, 
ki so zboru predložili pismena poročila. Želijo poročevalci besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. K razpravi se je prijavil tovariš Franc Kump, dele- 
gat iz občine Novo mesto. Prosim! 

Franc Kump: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor občin iz občine Novo mesto je obravnavala pobudo 
za spremembo in dopolnitev 16. člena zakona o samoupravnih interesnih skup- 
nostih za poštni, telegrafski in telefonski promet in se s pobudo v celoti strinja. 

Predlog območne samoupravne interesne skupnosti za poštni, telegrafski 
in telefonski promet pa daje predlog za spremembo 4. člena tega zakona, in 
sicer naj bi se črtale besede: »glede na zainteresiranost in potrebe po PTT sto- 
ritvah«. 1. člen zakonskega akta namreč določa, da je ustanovitev samouprav- 
ne interesne skupnosti za poštni, telegrafski in telefonski promet obvezna, 4. 
člen pa prepušča uporabnikom odločitev, da se združujejo z izvajalcem v sa- 
moupravne interesne skupnosti za poštni, telegrafski in telefonski promet glede 
na zainteresiranost in potrebe po PTT storitvah. Menimo, da bi moralo biti 
članstvo temeljnih in drugih organizacij združenega dela v samoupravnih in- 
teresnih skupnostih obvezno, če je ustanovitev obvezna. Predlagamo torej, 
da se v 4. členu omenjenega zakonskega akta črtajo besede: »glede na zainte- 
resiranost in potrebe po PTT storitvah«. Hvala! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Vuga, član medzborov- 
ske skupine delegatov za proučitev družbenoekonomskih odnosov v samoup- 
ravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje in zakonskih aktov s 
tega področja, je že ob obravnavi 4. točke dnevnega reda povedal, da skupina 
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predlaga, naj predlagatelj zakona o samoupravnih interesnih skupnostih 
za poštni, telegrafski in telefonski promet prouči potrebo tudi po ostalih spre- 
membah in v tem okviru upošteva pobudo Skupščine mesta Ljubljane. 

Zeli še kdo besedo? (Ne.) 
Ce ne, zaključujem razpravo in prekinjam tudi to točko dnevnega reda, 

da bi se lahko sestala skupina delegatov in povedala, če predlaga kakšne spre- 
membe in dopolnitve. Skupino bi še prosila, da naj po možnosti upošteva 
tudi iniciativo, ki smo jo dali na 43. seji zbora, dne 5. novembra 1980 ob obrav- 
navi osnutka ugotovitev, stališč in sklepov Skupščine SR Slovenije o zagotav- 
ljanju materialne osnove za zadovoljevanje skupnih in splošnih potreb de- 
lovnih ljudi in občanov v krajevni skupnosti. Takrat smo se namreč zavzeli za 
to, da naj predlagatelj tudi v zakonskih aktih s področja samoupravnih inte- 
resnih skupnostih materialne proizvodnje podrobneje prouči vlogo in naloge 
krajevnih skupnosti. Hvala lepa. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog za izda- 
jo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravljanju in razpolaganju 
s stavbnim zemljiščem. 

Predlog za izdajo zakona s tezami za osnutek zakona je Skupščini SR Slo- 
venije predložil v obravnavo njen Izvršni svet, ki je za svojega predstavnika 
določil tovariša Alojza Moharja, republiškega podsekretarja v Republiškem 
komiteju za varstvo okolja in urejanje prostora, ki je že pri 6. točki dnevnega 
reda podal tudi uvodno obrazložitev k tej točki. 

Predlog za izdajo zakona in teze za osnutek zakona ste prejeli. Obravnava- 
la sta ga Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo 
okolja in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložili pismeni poro- 
čili. Želita poročevalca besedo? (Ne.) 

Razpravo k tej točki dnevnega reda smo izčrpali že ob združitvi le-te z 
razpravo k 6. točki dnevnega reda. Zeli morda še kdo besedo k tej točki dnev- 
negt reda? (Ne.) 

Ce ne, potem predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uprav- 

ljanju in razpolaganju s stavbnim zemljišem se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja delovnih teles Skupščine in zbora, pripombe skupin delegatov 
in pripombe iz razprave delegatov na seji zbora. 

Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen Iz- 
vršni svet in za svojega predstavnika določil tovariša Jožeta Humerja, name- 
stnika predsednika Republiškega komiteja za kulturo in znanost, predstavnik 
Slovenske akademije znanosti in umetnosti pa je profesor dr. Jože Goričar, 
glavni tajnik akademije. Besedo ima tovariš Humer! 
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Jože Humer: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Predlog zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti ureja v okvirih, 
ki smo jih začrtali v prejšnjih fazah zakonodajnega postopka, temeljna vpraša- 
nja delovanja Slovenske akademije znanosti in umetnosti in prinaša v njeno 
delovanje novosti, ki so pomembne za nadaljnji proces spreminjanja in kre- 
pitve družbenega položaja akdemije tako v sistemu organiziranja znanosti in 
umetnosti v Sloveniji kot tudi v celotnem družbenem življenju Slovenije. 
Omogočijo naj, da bo akademija s svojo dejavnostjo, z metodami in oblikami 
dela vplivala na sodelovanje, usklajevanje in demokratično usmerjanje celot- 
nega znanstvenega dela in umetniškega ustvarjanja v Sloveniji. Predlog zako- 
na pri tem v polni meri upošteva poseben položaj akademije v sistemu orga- 
niziranja znanosti in kulture v Sloveniji in v ničemer ne omejuje njenega 
znanstvenega in umetniškega delovanja. Opredeljuje jo tudi kot aktiven druž- 
beni subjekt, ki se s polno odgovornostjo vključuje ne le v procese oblikovanja 
in izvajanja nacionalne, znanstvene in kulturne politike, temveč z ustreznimi 
samoupravnima delegatskimi mehanizmi tudi v obravnavo in razreševanje vseh 
aktualnih družbenih vprašanj. 

Drugi vidik odpiranja akademije navzven in širjenja njenega akcijskega 
okolja pa predpostavljajo naloge akademije pri spodbujanju znanstvene in 
umetniške dejavnosti italijanske in madžarske narodnosti v Socialistični repu- 
bliki Sloveniji, slovenske narodnostne skupnosti v zamejstvu in Slovencev v 
tujini. Tako opredeljeni funkciji ustreza dalje tudi naloga akademije, da so- 
deluje ne samo z akademijami v drugih jugoslovanskih republikah dn v obeh 
pokrajinah ter v tujini, temveč tudi pri oblikovanju, organizaciji in izvajanju 
programov mednarodnega znanstvenega in kulturnega sodelovanja. S tako 
opredelitvijo temeljnih nalog akademije vzpostavljamo trdnejše osnove za uve- 
ljavljanje akademije kot najvišje nacionalne, znanstvene in kulturne organi- 
zacije in krepimo zlasti njene znanstvene in umetniške funkcije na vseh tistih 
področjih, ki so pomembna za oblikovanje in krepitev nacionalne samobitnosti 
in posebne kulturne identitete slovenskega naroda. 

Dosledno nakazanim programskim usmeritvam in nalogam je prilagojen 
in izveden tudi sistem izbora novih rednih in dopisnih članov akademije. Iz- 
hajajoč iz spoznanja, da pomeni članstvo v akademiji nacionalno in izjemno 
družbeno priznanje za ustvarjalno delo in dosežke na področju znanosti in 
umetnosti, zagotavlja predlagani zakonski akt tudi najširši in najučinkovitejši 
družbeni vpliv na oblikovanje kriterjev ter postopek izbora novih članov. 
Krog predlagateljev za člane Slovenske akademije znanosti in umetnosti je 
zelo širok in vključuje tudi visokošolske, raziskovalne in kulturne organiza- 
cije, strokovna in umetniška društva ter samoupravne interesne skupnosti. 
Vsi ti bodo v skladu s statutom akademije imeli tudi možnost, da v postopku 
predlaganja novih članov izrazijo svoje ocene in mnenja o vseh predlaganih 
kandidatih. 

Javna razprava o predlogu zakona je potrdila tudi pravilnost usmeritve, 
da se razširi krog možnih kandidatov za člane akademije. Za razliko od dose- 
danje prakse, ki je omogočala izvolitev za člane akademije samo znanstveni- 
kom in umetnikom, ki žive in ustvarjajo v domovini, omogoča predlagani 
zakonski akt izvolitev za rednega ali dopisnega člana Slovenske akademije zna- 
nosti in umetnosti tudi znanstvenika ali umetnika slovenskega rodu, ki ne živi 
v Sloveniji, a je dejavno povezan z domovino in je ustvaril pomembna dela 
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na področju znanosti in umetnosti. To določilo odpravlja dosedanje ločevanje 
med znanstveniki in umetniki, ki živijo v Sloveniji in tistimi znanstveniki in 
umetniki slovenskega rodu, ki živijo zunaj Slovenije. Hkrati je to določilo mo- 
čno razširilo vsebinske meje delovanja akademije in jo vsaj posredno postav- 
lja tudi pred nalogo, da skrbi za ustrezno delovno povezovanje našega znan- 
stvenega in umetniškega potenciala, ki deluje zunaj Slovenije. 

V predlogu zakona je ohranjeno dosedanje zakonsko določilo, ki ureja šti- 
riletno mandatno dobo predsednka in drugih funkcionarjev akademije z mož- 
nostjo ponovne izvolitve. Izvršni svet meni, da zaradi specifičnih nalog in 
članske sestave akademije ni treba formalno omejevati ponovne izvolitve teh 
funkcionarjev, pač pa je pomembnejše, da zagotovimo ustrezen družbeni vpliv 
pri izbiri kandidatov za te dolžnosti. Skladno s tem je v predlogu zakona dolo- 
čeno, da predsednika, podpredsednika in glavnega tajnika akademije voli skup- 
ščina akademije po predhodnem mnenju Socialistične zveze delovnega 
ljudstva. v 

V predlogu zakona so upoštevane vse pripombe, ki so jih v dosedanji raz- 
pravi o tem zakonskem aktu dala delovna telesa in zbori Skupščine, zato pred- 
lagam, da zakon o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti sprejmete. Hva- 
la lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Predlog zakona ste dobili. Ob- 
ravnavali so ga Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem, Komisija za 
narodnosti in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pismena 
poročila. Želijo poročevalci besedo? (Ne.) 

Predlog zakona bo obravnaval tudi Družbenopolitični zbor na seji dne 
25. novembra 1980, in sicer v smislu 88. člena poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije kot zainteresirani zbor. Zato ste danes na klop prejeli predlog stališč 
in predlogov tega zbora. 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav ni. Zeli kdo besedo? (Ne.) 
Ce ne, potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Najprej 

bomo glasovali o redakcijskem amandmaju Zakonodajno-pravne komisije k 
35. členu predloga zakona, ki je razviden iz poročila te komisije z dne 12. no- 
vembra 1980 in s katerim soglašajo predstavniki predlagatelja in skupščinskih 
delovnih teles. Kdor je za amandma Zakonodajno-pravne komisije, naj pro- 
sim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdr- 
žal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma Zakonodajno-pravne komisije soglasno sprejet. 
Glasovati moramo še o predlogu zakona v celoti. Kdo je za predlog zako- 

na? (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona o Slovenski aka- 

demiji znanosti in umetnosti. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o plačevanju doplačilne poštne znamke »XXXVI. svetovno prvenstvo v na- 
miznem tenisu, Novi Sad, 1981. leta«. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen Izvršni svet in za 
svojega predstavnika določil tovariša Franja Lundra, namestnika predsednika 
Republiškega komiteja za promet in zveze. Tovariš Lunder, želite besedo? (Ne.) 
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Predlog zakona ste dobili. Izvršni svet predlaga, da zbor obravnava pred- 
loženi zakonski akt v smislu 2,95. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije, po 
hitrem postopku. Želi kdo razpravljati o predlogu Izvršnega sveta? (Ne.) 

Ce ne, potem zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za 
predlog Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (49 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Štirje delegati.) Se je kdo vzdržal? {Dva delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta sprejet z večino glasov. 
Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 

komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca be- 
sedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Ne.) 
Ce ne, potem zaključujem razpravo. Prehajamo na glasovanje. O redak- 

cijskem popravku Zakonodajno-pravne komisije k 2. členu, in sicer, da se 
besedilo v narekovajih pravilno glasi: »XXXVI. svetovnega prvenstva v na- 
miznem tenisu, Novi Sad, 1981. leta«, ne bomo glasovali, ker se bo le-ta upošte- 
val pri končni redakciji besedila predloga zakona. 

Glasovali bomo o predlogu zakona v celoti. Kdo je za predlog zakona? (50 
delegatov glasuje za). Je kdo proti? (Trije delegati.) Se je kdo vzdržal? (En 
delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona o plačeva- 
nju doplačilne poštne znamke »XXXVI. svetovno prvenstvo v namiznem teni- 
su, Novi Sad, 1981. leta«. 

Prehajamo na 13. 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 zadeve iz njihove pristojnosti. Vprašanje lahko postavi dele- 
gat v zboru tudi predsedniku Skupščine, predsedniku zbora ali predsednikom 
delovnih teles, kakor tudi skupščini samoupravne interesne skupnosti za ob- 
močje republike, kadar ta enakopravno odloča s pristojnim zborom. 

K tej točki dnevnega reda ste prejeli delegatsko vprašanje Alojza Ceglar- 
ja, delegata obalne skupnosti Koper, ki je bilo postavljeno na 43. seji zbora, 
dne 5. novembra 19-80. Na to vprašanje bo odgovoril tovariš Zdravko Praznik, 
direktor Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje. 

Zdravko Praznik: Vprašanje se glasi: 
1. Republiške interesne skupnosti pri pripravi planskih dokumentov ne 

upoštevajo dogovorjenih rokov, kar onemogoča usklajevanje načrtov v ob- 
činah in to v taki meri, da ne morejo pripraviti bilance realnih možnosti. 

Te kasnitve utegnejo resno škodovati pri vsebinski pripravi načrtov, ker 
bo zmanjkovalo časa za javno razpravo in se utegnejo odločitve sprejeti na 
hitro in v ozkih krogih, kar pa ni cilj družbenega planiranja. Zato predlaga- 
mo, da republiška Skupščina postavi pred samoupravne interesne skupnosti 
zahtevo, da se držijo dogovorjenih rokov. 

2. Iz dosedanje javne razprave so trije medobčinski sveti postavili zahte- 
vo, da se mora dogovorjena omejitev pri porabi na področju družbenih dejav- 
nosti za naslednje srednjeročno obdobje upoštevati tako v občini kot v repu- 
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bliki. Zato je nesprejemljivo, da republiške interesne skupnosti družbenih 
dejavnosti prenašajo nekatere pristojnosti za naslednje srednjeročno obdobje 
na občine, ne da bi ustrezno predvidele zmanjšanje lastne porabe. 

Odgovor: 1. Proces planiranja za obdobje 1981—1985 teče prvič po določ- 
bah novega zakona o sistemu družbenega planiranja in družbenem planu SR 
Slovenije. Ugotavljamo velik napredek v primerjavi s pripravami in sprejemom 
planov za obdobje 1976—1980, vendar moramo hkrati ugotoviti, da gre za sistem- 
ski zakon, katerega je še težko do podrobnosti uresničiti že ob prvi praktični 
uporabi v postopku planiranja. Pa tudi disciplina in kvaliteta dela, ki jo zah- 
teva zakonsko načelo sočasnosti planiranja, še ni dosežena v zadovoljivi meri, 
kar vse glede na sprejete roke zahteva manj formalistični pristop tudi pri sa- 
moupravnem sprejemanju planskih aktov. Republiške samoupravne interesne 
skupnosti družbenih dejavnosti so v skladu s programom priprav planskih do- 
kumentov pripravile in objavile v skupščinskem Poročevalcu osnutke samo- 
upravnih sporazumov o temeljih srednjeročnih planov, dne 29. julija 1980 in 
25. septembra 1980. Glede načrtovane realne možnosti bi skupni programi, to 
so programi na ravni republike, znašali skupaj 32,9 milijarde dinarjev, kar po- 
meni 6,1% rast poprečno letno. Potemtakem bi znotraj globalno predvidenih 
sredstev za skupne potrebe ostalo 98,2 milijarde dinarjev za občinske samo- 
upravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti, ki bi lahko povečale sred- 
stva po poprečni stopnji 2 %. Občinske samoupravne interesne skupnosti pa so 
v lastnih osnutkih načrtovale poprečno letno rast sredstev s 6,7 %. Zato je Iz- 
vršni svet v poročilu o stanju dogovarjanja o temeljih družbenega plana Slove- 
nije za obdobje 1976—1980, ki je bilo objavljeno v skupščinskem Poročevalcu, 
številka 19, dne 28. oktobra 1980, predlagal nujnost rešitve dveh problemov: 

1. Realno je treba oceniti dohodkovne možnosti v občinah, ki pogojujejo 
obseg sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb na ravni občine ter pri tem 
upoštevati stabilizacijsko naravnanost. 

2. Ugotoviti je treba, kolikšen delež od celotnih sredstev za zadovoljevanje 
skupnih potreb namenjamo za skupne programe na ravni republike. Na tej 
osnovi je sprejel Izvršni svet še dve sugestiji in sicer so dolžni udeleženci v 
sporazumevanju in dogovarjanju izhajati iz sedaj znanih globalnih bilanc raz- 
položljivih sredstev ter iz opredeljenih prioritet, izhajajočih iz smernic za pri- 
pravo družbenega plana Slovenije, ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije. 
Rezultat nadaljnjega usklajevanja programov in sredstev z možnostmi kot jih 
predvidevajo bilance sredstev v osnutku družbenega plana Socialistične repu- 
blike Slovenije in iz usklajevanj med udeleženci samoupravnih sporazumov o 
temeljih plana republiških samoupravnih interesnih skupnosti za družbene 
dejavnosti so objavljeni predlogi sporazumov v 45. številki Gospodarskega vest- 
nika, ki je izšel pred nekaj dnevi. Predlogi samoupravnih sporazumov o te- 
meljih planov samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje pa 
bodo pripravljeni še do konca tega meseca. 

V začetku novembra je bil sprejet akcijski program sprejemanja samo- 
upravnih sporazumov, izhajajoč iz rokov za sprejemanje družbenega plana Ju- 
goslavije. Akcijski program je bil obravnavan tudi na posvetu predsednikov 
izvršnih svetov skupščin občin dne 17. novembra 1980. Ob tej priložnosti je 
bilo med drugim govor tudi o tem, da bodo izvršni sveti skupščin občin prev- 
zeli organizacijske naloge v zvezi s sprejemanjem teh samoupravnih sporazu- 
mov o temeljih planov. Sprejemanje samoupravnih sporazumov o temeljih 



544 Zbor občin 

planov samoupravnih interesnih skupnosti je predvideno v prvi polovici me- 
seca decembra 1980. 

Akcijski program upošteva skrajšane roke za sprejemanje sporazumov, 
upoštevajoč roke za sprejem dogovorov o temeljih planov in sprejem resolucije 
o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981. Pri tem mo- 
ramo ugotoviti, da je bil čas za razpravo o osnutkih teh aktov toliko daljši in 
da je omogočil samoupravno razpravo o politiki razvoja v prihodnjem obdobju. 
Predlogi naj bi odražali te usmeritve in zožene dohodkovne možnosti, ki se 
odražajo tako v stopnjah rasti posameznih dejavnosti kot tudi v sredstvih, ki 
naj bi jih uporabniki zagotavljali oziroma združevali za sprejete programe. 
Spremenjene materialne možnosti zato pomenijo spreminjanje obsega oziroma 
dinamike razvoja ne pa spreminjanje politike razvoja. Naloga resolucije v zve- 
zi z izvajanjem srednjeročnih planov pa bo predvsem sprotno, to je letno uskla- 
jevanje potreb z realnimi materialnimi možnostmi. 

2. Dogovorjena omejitev pri porabi na področju družbenih dejavnosti se 
nanaša na globalni obseg izdvajanja iz dohodka za skupne potrebe in ne pomeni 
linearnih omejitev za vsak program posebej. To zahteva določeno prestruktu- 
riranje programa v družbeni dejavnosti, pri tem pa naj bi bila odločilna nepo- 
sredna zveza med posameznimi elementi programov in pa splošni napori za 
povečanje družbene produktivnosti. 

Ob dosedanjih usklajevalnih naporih so bili programi republiških samo- 
upravnih interesnih skupnosti ponovno selekcionirani. Za prihodnje plansko 
obdobje je značilno, da se vrsta nalog prenaša iz republiških samoupravnih in- 
teresnih skupnosti na občine, kar zlasti velja za zdravstvo, otroško varstvo in 
zaposlovanje in to z namenom, da se te dejavnosti bolj približajo neposred- 
nemu samoupravnemu odločanju v občinah in da se prilagodijo stvarnim ma- 
terialnim možnostim občin. Hkrati s tem se prenašajo na občinsko raven tudi 
sredstva, kar pa se različno odraža v posamezni občini. Brez primerjave z ob- 
činskimi sporazumi zaenkrat ni moč oceniti, koliko teh sredstev se bo združevalo 
v te namene v prihodnje, ker bo obseg teh sredstev moral biti bolj usklajen 
z dohodkovnimi možnostmi posamezne občine. 

Glede na sklep predstavnikov izvršnih svetov skupščin občin smo pretekli 
teden poslali vsem občinam vprašalnike, na podlagi katerih bodo občine dale 
podatke o situaciji glede samoupravnih sporazumov o temeljih planov druž- 
benih dejavnosti na njihovih območjih in bo potem na tej osnovi možno tudi 
usklajevanje oziroma bo možno ugotoviti, koliko so sedaj ti individualni pro- 
grami v skladu z globalnimi projekcijami. Vse to ima za posledico spremembo 
razmerij med vzajemnimi in občinskimi programi, in sicer od 26,4 % proti 37,6 
odstotka v letu 1980, na 22,8 proti 77,2 %, v obdobju 1981—1985, ali drugače 
povedano, delež občinskih programov se v tej kvoti povečuje za 3,6 % v pri- 
merjavi z letom 1980. 

V skladu s prioritetami v naslednjem srednjeročnem obdobju se v skupni 
porabi na ravni republike hitreje giblje poraba, namenjena zagotovitvi progra- 
mov pri usmerjenem izobraževanju in raziskovalni dejavnosti, kjer naj bi le-ta 
naraščala v skladu z rastjo dohodka, poleg tega pa je treba zagotoviti tudi 
sredstva za program geoloških raziskav. Hitreje od rasti dohodka bodo narašča- 
la tudi sredstva za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter starostno zavaro- 
vanje kmetov, kjer sicer ne gre za porast temveč za hitrejšo rast števila upo- 
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kojencev v primerjavi s sedanjim letom. Moram pa reči, da so nekatere postavke 
v programu, ki so ga predlagali upokojenci, še v preverjanju. 

Za vse druge oblike porabe pa velja usmeritev počasnejše rasti od rasti do- 
hodka in to izračunano za programe, ki jih bo posamezna skupnost izdvajala 
v prihodnje in ki so tudi očiščeni glede na medsebojne prenose. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovarišica Mlinarjeva, ali imate 
kot delegatka Obalne skupnosti Koper še kakšno dodatno vprašanje? (Ne.) 
Odgovor boste dobili v pismeni obliki. 

Prav tako ste danes prejeli vsi skupaj že pismene odgovore treh samouprav- 
nih interesnih skupnosti, ostale pa jih bodo verjetno posredovale do naslednje 
seje zbora. 

Delegatsko vprašanje bo postavil tovariš Anton Bolko, delegat iz občine 
Idrija. Prosim! 

Anton Bolko: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skladno s 40. členom poslovnika Skupščine SR Slovenije ter sklepom Skupščine 
občine Idrija z dne 19. novembra 1980 daje delegacija občine Idrija za Zbor 
združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije delegatsko pobudo, s 
predlogom Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da predloži Skupščini SR 
Slovenije zakonski predlog o podaljšanju veljavnosti zakona o Rudniku živega 
srebra Idrija do 31. decembra 1985. 

Utemeljitev. Rudnik živega srebra Idrija je leta 1977 začasno ustavil pro- 
izvodnjo živega srebra, potem ko je dve leti zaporedoma ustvarjal izgubo v 
skupnem znesku okoli 150 milijonov dinarjev. Izguba je nastala predvsem zaradi 
katastrofalnega padca cen živemu srebru na svetovnem trgu. Za primerjavo naj 
povemo, da so bile poprečne cene od leta 1968 do leta 1975 okoli 400 dolarjev po 
jeklenki in so v letih 1976 do 1977 padle na vsega 90 do 100 dolarjev po 
jeklenki. 

Skupščina SR Slovenije je v zvezi z razreševanjem socialnih in ekonomskih 
problemov v Idriji sprejela dva zakona. Prvi zakon je zagotavljal socialno var- 
nost tedaj 1000-članskemu kolektivu in je bil sprejet leta 1977, drugi, ki je bil 
sprejet v začetku leta 1979, pa je zagotavljal ohranitev rudnih bogastev, saj je 
na tem področju še okoli 10 % svetovnih zalog živega srebra. 

V skladu s sprejetim konceptom razreševanja problematike rudnika ži- 
vega srebra — s tem konceptom je bil seznanjen tudi republiški Izvršni svet — 
je bilo predvideno, da se do 30. junija 1-980 izdela elaborat za ponovno oživitev 
proizvodnje v rudniku. Ljubljanski inštitut je ta elaborat izdelal, sicer z zamudo 
štirih mesecev, vendar kvalitetno. Glede na trend cen živega srebra — tre- 
nutna cena je okoli 420 dolarjev po jeklenki — in glede na potrebna vlaganja, 
bo proizvodnja živega srebra lahko normalno stekla v letu 1983. Rezultati štu- 
dije pa hkrati opozarjajo, da bi bila proizvodnja po trenutni ceni in po teore- 
tični ceni na meji rentabilnosti. Rudnik je v ta namen pripravil sporazum s 
potrošniki živega srebra v Jugoslaviji in uporabniki deviz po načelu skupnega 
dohodka. Rudnik bi tako kril vse jugoslovanske potrebe po tej surovini in imel 
okoli 5 milijonov dolarjev letnega izvoza. Sporazumevanje o skupnem vlaganju 
je v teku, vendar zaradi zakasnitve programa ne bo realizirano v predvidenem 
roku do 31. decembra 1980. 

Iz povedanega izhaja, da je nemogoče začeti s proizvodnjo pred letom 
1983 in da zato še vedno obstaja potreba po vzdrževanju rudnika zaradi mož- 

35 
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nosti kasnejšega izkoriščanja rudnega bogastva. Ce pa trend cen na svetovnem 
trgu ne bo tako progresiven kot se nakazuje v zadnjih dveh letih, pomeni, da 
se bo status rudnika, ki samo ohranja rudna bogastva pred potopitvijo, na- 
daljeval. Ce ne bi odvodnjavali rudnika, se odpovemo rudnemu bogastvu, mo- 
rebitno zalitje jame pa bi lahko ogrozilo večji del mesta Idrije zaradi pospe- 
šenega posedanja tal, ki se v takih primerih često dogaja. Samo vzdrževanje 
obstoječih rudniških naprav zagotavlja relativno hiter dostop do rudnih teles 
v primeru ugodnih ekonomskih pogojev. Stroški vzdrževanja pa se zreducirajo 
na vsega 30 milijonov dinarjev letno. Vsi elaborati in podrobnejše obrazložitve 
so že bile predložene Republiškemu komiteju za energetiko, industrijo in 
gradbeništvo. 

Na podlagi navedene utemeljitve dajemo pobudo, da se po hitrem po- 
stopku podaljša veljavnost zakona o Rudniku živega srebra Idrija za nadalj- 
njih pet let, ker še vedno obstajajo vsi razlogi, zaradi katerih je Skupščina SR 
Slovenije dne 24. aprila 1979 ta zakon sprejela. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Želi še kdo od delegatov po- 
staviti delegatsko vprašanje? (Ne.) 

Prehajamo na zaključevanje 3. točke dnevnega r eda. 
Skupina delegatov za proučitev družbenoekonomskih odnosov v samo- 

upravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje in zakonskih aktov s 
tega področja je kot lahko vidimo, opravila svoje delo in prosim poročevalca 
skupine, tovariša Iva Miklavčiča, člana Odbora za družbenopolitični in komu- 
nalni sistem, da predlaga zboru morebitne dopolnitve in spremembe predloga 
stališč in sklepov. 

Ivo Miklavčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Najprej bi še enkrat ponovil to, kar sem že rekel uvodoma, in sicer, da 
se na koncu 4. točke predloga stališč in sklepov doda stavek: »O odpisu terja- 
tev iz naslova združenih sredstev naj zavzamejo svoja stališča tudi zbori zdru- 
ženega dela družbenopolitičnih skupnosti«. 

V razpravi k tej točki dnevnega reda je bila dana tudi pobuda oziroma 
predlog za dopolnitev 7. točke predloga stališč in sklepov tovariša Žarka Zi- 
gona, delegata iz občine Radlje ob Dravi. O tem vprašanju smo zelo veliko raz- 
pravljali na prvi seji skupine skupaj s Komisijo za izvajanje zakona o zdru- 
ženem delu v republiški Skupščini, prav tako smo o tem razpravljali tudi na 
drugi seji, ko smo skušali dokončno oblikovati besedilo predloženega gradiva. 
Ponovno smo to vprašanje proučili v navzočnosti tovariša Žigona in ugotovili, 
da je deficitarnost sredstev na področju infrastrukture tolikšna, da ni mogoče 
v sedanjem srednjeročnem obdobju že predvideti neko prelivanje sredstev sa- 
moupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje za druge potrebe v 
družbenopolitični skupnosti. Ob tem pa menimo, da ta problem še ni zaključen 
in da lahko glede tega velja, tako kot je določeno v predlogu stališč in sklepov 
le za to srednjeročno obdobje. Predvsem pa smo se strinjali, da pobuda Skup- 
ščine občine Radlje ob Dravi zavezuje glede tega problema tako delovna te- 
lesa Skupščine kot tudi Izvršni svet, da še nadalje proučujejo in zavzamejo 
o tem dokončno stališče in da ustrezno upoštevajo to pobudo pri. oblikovanju 



44. seja 547 

zakona o skladnejšem regionalnem razvoju in pa tudi morda pri proučevanju 
in dograjevanju samih zakonov s področja samoupravnih interesnih skupnosti 
materialne proizvodnje. 

S takim zaključkom se je tovariš Žig on v glavnem strinjal, zato v imenu 
skupine predlagam, da ostane besedilo takšno kot je bilo predloženo, kar po- 
meni, da ne bi spreminjali vsebine besedila 7. točke predloga stališč in sklepov. 

V imenu medzborovske skupine delegatov predlagam zboru, da sprejme 
predlog stališč in sklepov z dopolnitvijo k 4. točki. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Slišali ste poročevalca skupine. Želi kdo 
o tem razpravljati? (Nihče.) 

Če ne, potem prehajamo na glasovanje o predlogu stališč in sklepov z do- 
polnitvijo k 4. točki. 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 sklepov z do- 
polnitvijo. 

Prehajamo na zaključevanje 4. točke dnevnega reda, to je na be- 
sedilo predloga sklepa, ki zajema točke dnevnega reda od 4. do 9. 

Prosim poročevalca medzborovske skupine delegatov, tovariša Tomaža 
Vugo, predsednika Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in 
varstvo okolja, da poroča o morebitnih spremembah in dopolnitvah. Besedo 
ima tovariš Tomaž Vuga. Prosim! 

Tomaž Vuga: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov je na tej kratki seji pregledala pripombe, ki so bile dane 
v današnji razpravi in predlaga naslednji spremembi oziroma dopolnitvi pred- 
loga sklepa: 

Na 2. strani se drugi stavek 5. točke, ki se nanaša na zakone, ki urejajo 
področja dejavnosti samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvod- 
nje, dopolni tako, da se glasi: »Praviloma je potrebno uveljaviti načelo, da se 
občinske interesne skupnosti ustanavljajo, upoštevajoč specifičnosti posameznih 
dejavnosti za eno ali več občin oziroma za posebne družbenopolitične skup- 
nosti«. To je bila pobuda Skupščine mesta Ljubljane. 

Na 3. strani se na koncu besedila doda nov odstavek, ki se glasi: »V za- 
konih je potrebno opredeliti vlogo krajevne skupnosti glede na njen ustavni 
položaj in funkcijo, zlasti na področju komunale in cest«. Menili smo namreč, 
da je predvsem na teh dveh področjih vloga krajevnih skupnosti močnejša kot 
pri drugih samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje. 
Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Želi o tem predlogu kdo raz- 
pravljati? (Ne.) 

Potem bi zaključili obravnavo k 4. točki dnevnega reda in predlagam 
zboru, da sprejme k tej točki naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o energetskem gospodarstvu se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
35* 
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3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva načelna stališča, 
mnenja in predloge, vsebovane v predlogu sklepa medzborovske skupine dele- 
gatov za proučitev družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih 
skupnostih materialne proizvodnje in zakonskih aktov s tega področja, ki je 
sestavni del tega sklepa. 

Prav tako naj predlagatelj prouči tudi pripombe, predloge in mnenja, 
dana v poročilih delovnih teles zbora in Skupščine, pripombe skupin delegatov 
in pripombe iz razprave delegatov na seji zbora. 

Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na zaključevanje 5. točke dnevnega reda. 
Predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih se 

sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva načelna stališča, 

mnenja in predloge, vsebovane v predlogu sklepa medzborovske skupine de- 
legatov za proučitev družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih 
skupnostih materialne proizvodnje in zakonskih aktov s tega področja, ki je 
sestavni del tega sklepa. 

Prav tako naj predlagatelj prouči tudi pripombe, predloge in mnenja, dana 
v poročilih delovnih teles zbora in Skupščine, pripombe skupin delegatov in 
pripombe iz razprave delegatov na seji zbora. 

Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na zaključevanje 6. točke dnevnega reda. 
Predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ko- 

munalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva načelna stališča, 

mnenja in predloge, vsebovane v predlogu sklepa medzborovske skupine dele- 
gatov za proučitev družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih 
skupnostih materialne proizvodnje in zakonskih aktov s tega področja, ki je 
sestavni del tega sklepa. 

Prav tako naj predlagatelj prouči tudi pripombe, predloge in mnenja, dana 
v poročilih delovnih teles zbora in Skupščine, pripombe skupin delegatov in 
pripombe iz razprave delegatov na seji zbora. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

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

Prehajamo na zaključevanje 7. točke dnevnega reda. 
Predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o javnih cestah se sprejme. 
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2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva načelna stališča, 

mnenja in predloge, vsebovane v predlogu sklepa medzborovske skupine de- 
legatov za proučitev družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih 
skupnostih materialne proizvodnje in zakonskih aktov s tega področja, ki je 
sestavni del tega sklepa. 

Prav tako naj predlagatelj prouči tudi pripombe, predloge in mnenja, dana 
v poročilih delovnih teles zbora in Skupščine, pripombe skupin delegatov in 
pripombe iz razprave delegatov na seji zbora. 

Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na zaključevanje 8. točke dnevnega reda. 
Predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah 

se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva načelna stališča, 

mnenja in predloge, vsebovane v predlogu sklepa medzborovske skupine dele- 
gatov za proučitev družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih 
skupnostih materialne proizvodnje in zakonskih aktov s tega področja, ki je 
sestavni del tega sklepa. 

Prav tako naj predlagatelj prouči tudi pripombe, predloge in mnenja, dana 
v poročilih delovnih teles zbora in Skupščine, pripombe skupin delegatov in 
pripombe iz razprave delegatov na seji zbora. 

4. Zbor občin sprejema na znanje informacijo Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije o preskrbi s pitno vodo in podpira v informaciji predlagane na- 
čine reševanja problemov na tem področju. Zbor nadalje priporoča vsem v in- 
formaciji navedenim dejavnikom, da tej problematiki posvetijo posebno po- 
zornost ob pripravi planskih dokumentov za naslednje srednjeročno obdobje. 

Zeli kdo razpravljati o takem, delno dopolnjenem sklepu? (Ne.) 
Ce ne, potem prosim, da o njem glasujete. Kdor*je za, naj prosim glasuje! 

(54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na zaključevanje 9. točke dnevnega reda. 
Predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj v skladu z danes sprejetimi sta- 

lišči in sklepi k analizi o nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih odnosov v 
samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje in zakonskim 
aktom s tega področja prouči potrebo po spremembi in dopolnitvi zakona o 
samoupravnih interesnih skupnostih za poštni, telegrafski in telefonski promet 
ter v tem okviru upošteva pobudo Skupščine mesta Ljubljane za spremembo 
16. člena tega zakona. 

Želi o takem sklepu kdo razpravljati? (Ne.) Če ne, potem prosim, da o njem 
glasujete. Kdor je za, naj prosim glasuje. (54 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Obveščam vas, da smo pri vseh točkah dnevnega reda, kjer smo spreje- 

mali končne odločitve, usklajeni z Zborom združenega dela. 
S tem je dnevni red današnje seje izčrpan. Vsem se zahvaljujem za ude- 

ležbo in za sodelovanje v razpravi ter zaključujem 44. sejo zbora. 

(Seja zbora je bila končana ob 15.15). 



45. seja 

(25. novembra 1980) 

Predsedovala: Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
45. sejo Zbora občin Skupščine SR Slovenije. 

V smislu 15. člena poslovnika našega zbora moramo na začetku vsake seje, 
preden določimo dnevni red, izvoliti Komisijo za verifikacijo pooblastil in imu- 
nitetna vprašanja, ki mora pregledati pooblastila delegatov in pripraviti po- 
ročilo za zbor. 

V to komisijo predlagam po abecednem redu občin naslednje delegate: 
Ignaca Sedmaka, delegata iz občine Koper, za predsednika, Igorja Dobrovnika, 
delegata iz občine Krško, in Alberta Dularja, delegata iz občine Laško, za člana. 

Ali kdo temu predlogu nasprotuje? (Ne.) 
Ce ne, prosim, da o predlogu glasujete z dvigom rok. Kdor je za, naj pro- 

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

Na podlagi glasovanja ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja za 45. sejo Zbora občin izvoljeni: Ignac 
Sedmak za predsednika, Igor Dobrovnik in Albert Dular za člana. 

Prosim verifikacij sko komisijo, da se takoj sestane in pregleda pooblastila 
delegatov ter pripravi poročilo za zbor. Vas delegate pa prosim, da ostanete 
na svojih mestih, ker bo komisija hitro opravila svoje delo. 

Ker bi želeli, da bi Izvršni svet, kolikor je to v njegovi moči, na delegatska 
vprašanja čimprej odgovoril, prosim delegate, ki imajo morda pismeno priprav- 
ljena vprašanja, da jih oddajo sekretarju zbora. Ta vprašanja bomo takoj 
posredovali 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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Razen tega prosim vse delegate, ki imajo namen razpravljati, pa se še niso 
prijavili, da to storijo sedaj. Prosim, da pri tem upoštevate dnevni red, ki ste 
ga prejeli danes na klop, ker se skoraj po pravilu razlikuje od tistega, ki ste ga 
prejeli s sklicem. 

Danes ste na klop dobili precej predlogov sklepov, ki naj bi jih po končani 
razpravi sprejel naš zbor. Sklepi so pripravljeni na osnovi razprav v delovnih 
telesih zbora in Skupščine in na osnovi stališč in mnenj, ki jih je k posameznim 
zveznim gradivom dal Izvršni svet ali pa naša delegacija v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ. Potrudili se bomo, da bomo peljali proceduro strpno 
in počasi, da boste lahko sproti pregledali predloge sklepov, po potrebi pa vas 
bodo na bistvena vprašanja opozorili tudi poročevalci. Sklepa vam nismo mogli 
pravočasno poslati, ker ste lahko videli iz poročil delovnih teles, da so se ta 
pozno sestala. 

Ker sem obveščena, da je komisija opravila svoje delo, nadaljujemo z de- 
lom in prosim predsednika komisije, da poroča zboru. 

Ignac Sedmak: Zbor občin Skupščine SR Slovenije ima 62 dele- 
gatskih mest. 

Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora občin 
je na podlagi 16. člena poslovnika Zbora občin pregledala pooblastila delegatov 
na seji zbora in iz teh pooblastil ter seznama delegatov ugotovila, da se ude- 
ležujejo današnjega zasedanja delegati vseh občin v SR Sloveniji in delegata 
mesta Ljubljane in Obalne skupnosti občin Koper, razen delegatov občin Izola, 
Postojna, Sevnica in Sežana. 

Ob pregledu dokumentacije je komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, ki 
so jih delegati predložili, neoporečna. Zato v smislu 1. odstavka 17. člena po- 
slovnika Zbora občin predlaga, da zbor poročilo sprejme in s tem verificira po- 
oblastila delegatov za današnjo 45. sejo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Prehajamo na razpravo o po- 
ročilu. Želi kdo besedo? (Ne.) 

Če ne, prehajamo na glasovanje o poročilu. O poročilu bomo glasovali v 
celoti, ker ni primera, da bi bilo pooblastilo kakega delegata sporno. Kdor je 
za poročilo, naj prosim dvigne roko. (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z glasovanjem soglasno potrdil poročilo Komisije 
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja in s tem verificiral po- 
oblastila delegatov za 45. 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 
predstavniki Republiške konference SZDL Slovenije, Republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije in Skupnosti slovenskih občin k vsem točkam dnevnega 
reda. Na sejo zbora pa so bili posebej povabljeni k 2., 3. in 4. točki dnevnega 
reda člani Sveta federacije in člani Sveta republike. 

Seje zbora se udeležujejo predstavniki Izvršnega sveta pri posameznih 
točkah dnevnega reda ter Slavko Glinšek, član Izvršnega odbora za Republi- 
ško konferenco SZDL Slovenije, Franček Kavčič za Republiški svet Zveze sin- 
dikatov Slovenije in Rudi Veselič za Skupnost slovenskih občin. 
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Hkrati vas obveščam, da so na seji navzoči kot poročevalci delovnih teles 
našega zbora in Skupščine: Franc Štrakl, član Odbora za finance, Stane Bo- 
žičnik, član Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj, Vinko Hrovatič, 
član Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo 
okolja, Filip Dolinar, član Komisije za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve in Josip Eržen, član Komisije za družbeno nadzorstvo. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 45. seje Zbora občin. 

Z dopisom z dne 6. 11. 1980 sem dnevni red današnje seje razširila še z 
naslednjimi točkami: 

— z osnutkom odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejetju druž- 
benega plana Jugoslavije za dobo od leta 1981-—<1985 in o določitvi roka za pred- 
ložitev osnutka oziroma predloga družbenega plana Jugoslavije Skupščini SFRJ. 

— z osnutkom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnem 
obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 1980; 

— z osnutkom odloka o spremembi odloka o določitvi prihodkov od carin 
in drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1980 odstopijo Interesni skupnosti Ju- 
goslavije za ekonomske odnose s tujino in 

— z osnutkom delovnega programa Zbora republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ za leto 1981. 

Hkrati sem z istim dopisom umaknila z dnevnega reda današnje seje 11. 
točko, in sicer osnutek družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1981 
do 1985. 

Razlogi za umik te točke so bili navedeni v informaciji delegacije Skup- 
ščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o stanju 
v zvezi s sprejemanjem dogovorov o temeljih plana in družbenega plana Ju- 
goslavije za obdobje 1981—1985 ter resolucije za leto 1981, ki ste jo prejeli. 

Prav tako na predlog našega Odbora za finance umikam z dnevnega reda 
osnutek odloka o spremembi odloka o določitvi prihodkov od carin in drugih 
uvoznih davščin, ki se v letu 1980 odstopijo Interesni skupnosti Jugoslavije za 
ekonomske odnose s tujino, s katerim sem dnevni red današnje seje razširila. 
Osnutek odloka je namreč obravnaval naš odbor, ki je ugotovil, da so bile v 
usklajevalnem postopku ustrezno uveljavljene pripombe Skupščine glede ob- 
sega -redno potrebnih sredstev za obveznosti na področju spodbujanja izvoza. 
Hkrati je ugotovil, da je Skupščina svojo delegacijo v Zboru republik in pokra- 
jin že pooblastila, da v njenem imenu da soglasje k predlogu odloka. Zato 
odbor meni, da ponovna obravnava predloga odloka na seji zbora ni potrebna. 

Razen tega bi predlagala tudi razširitev druge točke dnevnega reda z raz- 
pravo o vsebini predloga dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1981—1985. 

Tako predlagam za današnjo sejo zbora naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 45. seje Zbora občin, 
2. poročilo o stanju dogovarjanja o temeljih družbenega plana SR Slo- 

venije 1981—1985 s predlogom dogovora o temeljih družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1981—1985, 

3. osnutek družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1085 z glo- 
balno oceno izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 
in osnovnimi problemi na prehodu v leto 1981, 
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4. osnutek resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slo- 
venije v letu 1981, 

5. predlog izhodišč za pripravo predloga zakona o proračunu SR Slove- 
nije za leto 1981, 

6. predlog za izdajo zakona o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za 
davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti 
v letu 1981, z osnutkom zakona, 

7. predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah 
republiških davkov in taks, z osnutkom zakona, 

8. predlog za izdajo zakona o določitvi stopnje za obračunavanje amorti- 
zacije za osnovna sredstva določenih uporabnikov družbenih sredstev, z osnut- 
kom zakona, 

9. predlog za izdajo zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkov za 
zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti, z osnutkom 
zakona, 

10. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju 
skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji, 

11. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnem ob- 
segu proračunskih odhodkov federacije za leto 1980 — prečiščeno besedilo, 

12. osnutek odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejetju družbe- 
nega plana Jugoslavije za dobo od leta 1981 do leta 1985 in o določitvi roka za 
predložitev osnutka oziroma predloga družbenega plana Jugoslavije Skup- 
ščini SFRJ, 

13. osnutek resolucije o glavnih smernicah in okvirih politike družbeno- 
ekonomskega razvoja Jugoslavije v letu 1981, 

14. osnutek odloka o skupni devizni politiki Jugoslavije za leto 1981, 
15. osnutek odloka o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne poli- 

tike ter skupnih temeljev kreditne politike v letu 1981, 
16. osnutek zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije 

za leto 1981, 
17. osnutek odloka o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih 

davščin, ki se v letu 1981 odstopijo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonom- 
ske odnose s tujino, 

18. osnutek odloka o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe federacije 
v letu 1981, 

19. osnutek delovnega programa Zbora republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ za leto 1981, 

20. volitve in imenovanja, 
21. predlogi in vprašanja delegatov. 
Želi o tako predlaganem dnevnem redu kdo razpravljati? (Da.) Besedo 

ima tovariš Ivo Bernard, delegat iz občine Ljubljana-Center. 

Ivo Bernard: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Vprašal bi, ali sem prav razumel, da se umika 17. točka dnevnega reda, to je 
osnutek odloka o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih davščin, ki se 
v letu 1981 odstopijo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s 
tujino? 

Predsednica Silva Jereb: Ne, umaknjen je odlok, ki se nanaša na 
leto 1980. 
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Ivo Bernard: Hvala. Mislim, da je ob tem dnevnem redu potrebno 
nekaj spregovoriti. Naša skupina delegatov je ob razpravi o predlogu tega 
dnevnega reda in gradiva ugotavljala, da je na današnji seji veliko tako po- 
membnih stvari, da delegati enostavno nismo v stanju odgovorno proučiti vse 
materiale in o njih odločati. Spomnil bi vas na razpravo, ki smo jo imeli na 42. 
seji našega zbora, ko smo obravnavali metode dela Skupščine, nadalje na raz- 
prave, ki smo jih imeli o skupščinskem sistemu oziroma o delegatskem sistemu. 
V teh razpravah smo dosledno vztrajali na tem, da je potrebno dnevne rede 
sej zborov dejansko prilagoditi možnostim delegatov ter s tem zagotoviti, da 
bi lahko delegati v svojih sredinah razpravljali o gradivu in da bi tako obliko- 
vana stališča posredovali Skupščini. Ob taki metodi sklicevanja sej Zbora občin 
pa dejansko ugotavljamo, da je možnost takšnega delegatskega dela onemo- 
gočena. Zato bi rad ob tem dnevnem redu, kljub temu, da razumem, da smo 
v časovni stiski, ki narekuje tako obširne dnevne rede, ugotovil, da je v tako 
kratkem času težko proučiti material, ki smo ga prejeli danes na klop. Zato 
smo dejansko v situaciji, da se moramo o teh določitvah odločati na osnovi 
zaupanja v tiste, ki so nam te materiale pripravili. To pa ni v skladu z mestom 
in vlogo delegatov v našem sistemu. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Zeli še kdo besedo? (Ne.) O teh 
stvareh smo se na našem zboru zelo odkrito pogovarjali in ni nobenega raz- 
loga, da ne bi to storili tudi danes. Na začetku seje sem rekla, da bomo skušali 
proceduro peljati tako, da bi vendarle pri posameznih točkah dnevnega reda, 
zlasti pa pri zveznem gradivu, delegatom omogočili zavestno odločanje o teh 
pomembnih vprašanjih, ki so vsebovani v sklepih. Drugega za enkrat žal ne 
moremo narediti. Lahko pa se dogovorimo, da bomo po končanem skupnem za- 
sedanju določili odmor, da bi pregledali sklepe, ki ste jih dobili na klop. V 
pomoč pa je dejstvo, da so sklepi, ki ste jih dobili, pripravljeni na osnovi raz- 
prav v skupščinskih telesih. Nekaj pa bo seveda tudi sicer slonelo na zaupanju, 
ki ga imate do Izvršnega sveta in do tistih, ki nam pomagajo pri opredeljevanju 
usmeritev do zveznega gradiva. Mislim, da bolj ko je zadeva komplicirana, več- 
krat je delegat v situaciji, da ne more poznati vseh podrobnosti. 

Zeli o tem, kar je povedal tovariš Bernard in kar sem skušala pojasniti, še 
kdo besedo? (Ne.) Ce ne, prosim, da o predlogu dnevnega reda glasujete. Kdor 
je za predlagani dnevni red, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red soglasno določen tako, kot sem ga danes 
predlagala. 

Preden preidemo na obravnavo posameznih točk dnevnega reda, vas ob- 
veščam, da bomo z delegati Zbora združenega dela in Družbenopolitičnega 
zbora na skupnem zasedanju poslušali uvodno obrazložitev k 2., 3. in 4. točki 
dnevnega reda, to je k poročilu o stanju dogovarjanja o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985, k osnutku družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1981—1985, z globalno oceno izvajanja družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1976—1980 in osnovnimi problemi na prehodu v leto 
1981 ter k osnutku resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slo- 
venije v letu 1981, ki jo bo dal tovariš Jože Florjančič, podpredsednik Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije. 
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Sedaj vas prosim, da odidemo v veliko dvorano, kjer bomo opravili skupno 
zasedanje. 

(Seja zbora je bila prekinjena ob 0.25 in se je nadaljevala ob 10.45.) 

Predsednica Silva Jereb : Nadaljujemo sejo našega zbora. Obveščam 
vas, da so prispeli še delegati iz občin Izola, Postojna, Sevnica in Sežana in da 
je na seji navzočih 62 delegatov. 

Delegati predlagajo, da jim posredujemo uvodno obrazložitev podpredsed- 
nika Izvršnega sveta, tovariša Jožeta Florjančiča. Uvodno obrazložitev bomo 
razmnožili ali pa objavili v sredstvih javnega obveščanja. O tem vas bom ob- 
vestila pred zaključkom današnje seje. 

Prijav za razpravo je veliko. Prosim vas, da ne bi oddajali pismenih pri- 
pomb, temveč da bi se skušali v svojih razpravah, kot ste to že velikokrat sto- 
rili, omejiti na bistvena vprašanja, ki še niso bila podana ali pa, da v dialogu 
poveste tisto, s čimer se morebiti ne strinjate glede na usmeritve, ki ste jih 
dobili v svoji občini. 

Prehajamo na 2. t o č k o dnevnega reda, to je na poročilo o stanju 
dogovarjanja o temeljih družbenega plana SR Slovenije 1981—1985 s predlo- 
gom dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985. 

Poročilo je Skupščini predložil v obravnavo njen Izvršni svet. Izvršni svet 
je za svojega predstavnika določil tovariša Zdravka Praznika, direktorja Zavoda 
SR Slovenije za družbeno planiranje. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. Poročilo je bilo 
objavljeno v Poročevalcu št. 19. Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste pre- 
jeli tudi predlog dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981—1985. 

Poročilo so obravnavali Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj in 
Odbor za finance, ki sta predložila skupno pismeno poročilo, Odbor za urba- 
nizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja in Komisija za 
družbeno nadzorstvo, ki sta predložila pismeni poročili. Želijo poročevalci od- 
borov in komisije besedo? (Ne.) 

Prav tako ste prejeli poročilo medzborovske skupine delegatov za prouče- 
vanje poročil Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o poteku dogovarjanja 
o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 o obravnavi 
prvega delovnega osnutka predloga dogovora o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1981—1985. Medzborovska skupina delegatov je bila 
imenovana na sejah naših zborov 30. septembra 1980. 

Danes ste na klop prejeli poročilo medzborovske skupine delegatov, v ka- 
terem je predlog ugotovitev in sklepov, ki naj bi jih po razpravi sprejel 
naš zbor. 

Obveščam vas, da sta na seji zbora navzoča člana te skupine delegatov, in 
sicer tovariš Silvo Gorenc, predsednik Odbora za družbenoekonomske odnose 
in razvoj in tovariš Franc Štrakl, član Odbora za finance, ki bosta spremljala 
razpravo in po njej zboru predlagala morebitne spremembe oziroma dopolnitve 
predloga ugotovitev in sklepov. 
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Zboru predlagam, da poleg že omenjenih članov skupine delegatov zadol- 
žimo še dva ali tri delegate iz našega zbora, da bi spremljali razpravo in po- 
magali pri delu skupine. Dovolite mi, da kar sama predlagam v to skupino 
delegatov še tovariša Marka Kobeta, delegata iz občine Črnomelj, Zvonka Per- 
lica, delegata iz občine Celje in Žarka Zigona, delegata iz občine Radlje ob 
Dravi. 

Ce se s tem predlogom strinjate, prosim, da glasujete. Kdor je za, naj pro- 
sim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet. 
Zboru hkrati predlagam, da bi ta skupina delegatov spremljala tudi raz- 

pravo k 3. in 4. točki dnevnega reda, ko bomo obravnavali osnutek družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 in osnutek resolucije o družbeno- 
ekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981, ker ste tudi za ti dve 
točki dnevnega reda prejeli predlog vsebinskega sklepa. 

Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Besedo ima tova- 
riš Žarko Zigon, delegat iz občine Radlje ob Dravi. 

Žarko Zigon: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V razpravi bi se omejil na poglavje skladnejšega regionalnega razvoja, ker je 
tovarišica predsednica rekla, da naj se omejimo le na tista bistvena vprašanja, 
kjer imamo pripombe. Zato prosim, da mojo razpravo ne ocenjujete kot loka- 
listično. Razpravljal bom o problemih skladnejšega regionalnega razvoja tudi 
zato, ker se bomo s tem vprašanjem srečali tudi pri 10. točki dnevnega reda. 

Hotel bi poudariti, da je dogovor o temeljih družbenega plana Izvršni svet 
dokaj pozno poslal delegacijam in zato izražam bolj osebno mnenje, saj ta 
vprašanja nismo širše obravnavali v delegaciji, še posebej pa nismo mogli ob- 
ravnavati rešitve v predloženem predlogu dogovora. 

Poudaril bi, da je sicer prav, da se v 100. členu navajajo regionalni centri, 
ki bodo prevzemali posamezne dolžnosti glede pospeševanja regionalnega raz- 
voja, vendar pa bi morali pri opredeljevanju možnosti razvoja širšega ne- 
razvitega področja — v mislih imam obmejno območje na meji z Avstrijo — 
misliti tudi na to, da obstajajo manjši kraji, katerih razvoja ne bi smeli zavirati, 
ampak bi ga morali tudi pospeševati. Ti kraji pa bodo imeli glede na veliko 
število krajevnih skupnosti posebne dolžnosti pri razvoju tega področja. Ne 
mislim predlagati spremembe, menim le, da se ne bi bilo umestno preveč 
skoncentrirati le na že navedena naselja oziroma kraje. 

Glede 101. člena menim, da so naloge samoupravnih interesnih skupnosti 
materialne proizvodnje premalo konkretne glede razvoja obmejnega območja. 
Ce se ne motim, smo v dosedanjem srednjeročnem obdobju imeli bolj določno 
dikcijo, ki je bolj obvezovala te samoupravne interesne skupnosti, da oprede- 
lijo svoja stališča do razvoja obmejnega območja. Zato bi bilo potrebno ta člen 
dopolniti. Ali ne bi bilo morda dobro, da se tudi samoupravne interesne skup- 
nosti za gozdarstvo zadolžijo, da bi se v manj razvitih in manj razvitih ob- 
mejnih območjih vključile v razvoj gospodarstva? Vemo, da ni veliko pogojev 
za razvoj gospodarstva na manj razvitih hribovskih področjih. Zato bi te sa- 
moupravne interesne skupnosti morale pomagati k skladnejšemu gospodar- 
skemu razvoju na teh področjih. 

V 103. členu je v četrti alinei opredeljena obrestna mera in druge kreditne 
olajšave za investicije na manj razvitih obmejnih območjih. Ce je tu mišljena 
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tudi beneficirana obrestna mera za naložbe za razvoj kmetij na obmejnem ob- 
močju, potem je to v redu. Ce pa ne gre za te naložbe, potem pa bi se morali 
o tem pogovoriti, ker je bilo v Skupščini že precej govora o problematiki ob- 
mejnega območja, ki je specifično glede položaja posameznih kmetij. Predvsem 
pa je bila večkrat izpostavljena tudi zelo kritična situacija glede stanovanjske 
izgradnje na tem kmetijskem hribovitem področju. 

V osnutku družbenega plana SR Slovenije za naslednje srednjeročno ob- 
dobje je opredeljeno, da so naloge pri razvoju in pospeševanju kmetijstva na- 
kup in ureditev zemljišč, združevanje zemlje, urejanje hribovskega sveta, 
skupne naložbe kmetov in delavcev v organizacijah združenega dela. Urejanje 
hribovskega sveta je zelo širok pojem in mislim, da je v dogovoru o temeljih 
družbenega plana premalo obveznosti, ki bi konkretneje opredeljevale to zelo 
široko postavljeno nalogo v osnutku plana. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima Franc Strakl, 
član medzborovske skupine delegatov in delegat iz občine Ljutomer. 

Franc Strakl: Tovarišice in tovariši delegati! Zadolžen sem, da v 
imenu medzborovske skupine delegatov pred današnjo razpravo o 2. točki dnev- 
nega reda podam še kratko poročilo o njenem delu. 

Skupina delegatov, ki je bila imenovana v septembru tega leta, je imela 
doslej 5. sej. Poročila z vseh sej ste delegati prejeli, zadnjega z včerajšnje seje 
pa ste dobili danes na klop. 

Dovolite mi, da vas opozorim na nekatere naloge in dela, ki jih opravlja 
skupina. Osnovni namen, zaradi katere je bila skupina ustanovljena, je bil: 

1. Da sproti obravnava poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o 
poteku dogovarjanja in sporazumevanja; 

2. Da presoja skladnost z dogovorom opredeljenih skupnih nalog s smer- 
nicami za pripravo družbenega plana Slovenije, sprejetimi v tej Skupščini ju- 
lija lani, vključno s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov posameznih 
nosilcev planiranja na ravni republike in 

3. Da predlaga tudi dodatne usmeritve glede skladnosti skupnih nalog in 
obveznosti na podlagi politike in nalog, opredeljenih v Skupščini SR Slovenije, 
da ugotavlja različne interese, ki prihajajo do izraza v opredeljevanju skupnih 
nalog v dogovoru in da predlaga rešitve, ki naj omogočijo hitrejšo uskladitev 
teh nalog in pravočasno sprejetje dogovora. 

Skupina delegatov je sproti obravnavala stališča, mnenja, pripombe in 
predloge stalnih delovnih teles Skupščine in zborov ter je tudi obveščala stalna 
delovna telesa, delegacije, skupine delegatov in občinske skupščine o svojem 
delu. Skrbela je tudi za poenotenje stališč, mnenj, pripomb in predlogov dele- 
gatov delovnih teles Skupščine in njenih zborov ter drugih udeležencev v po- 
stopku obravnavanja poročil Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o poteku 
priprave predloga dogovora. Namen dela skupine je torej sprotna obravnava 
posameznih gradiv, ki se vežejo na to tematiko ter zaključna obravnava teh 
gradiv po obravnavi v pristojnih delovnih telesih zbora in Skupščine. Ob tem 
želim posebej poudariti, da je v prvi obravnavi skupina samo opravila pred- 
hodno obravnavo poglavitnih problemov in predlagala možne rešitve pristojnim 
delovnim telesom. Iz vseh poročil delovnih teles pa je razvidno, da so delegati 
v razpravah podprli mnenja, pripombe in predloge in ugotovitve skupine, s tem 
pa so bila poročila skupine v bistvu tudi v celoti podprta in so pomenila tudi 
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osnovo za nadaljnje delovanje Izvršnega sveta pri pripravi končnega besedila 
predloga dogovora. 

Pomembno nalogo je imela skupina ob obravnavi gradiv, iki jih pristojna 
delovna telesa ter zbori niso posebej obravnavali. Tu mislim posebej na rezul- 
tate usklajevanja glede kriterijev za prestrukturiranje gospodarstva. Pri tem 
je bilo ugotovljeno, da so predloženi kriteriji ustrezni zlasti z vidika uresniče- 
vanja dolgoročnih ciljev prestrukturiranja slovenskega gospodarstva. Skupina 
je pri tem posebej podprla usmeritev kriterijev v pospeševanju izvoza kot 
strateško razvojne usmeritve. V široki razpravi je skupina poudarila, da je 
potrebno kriterije dosledno spoštovati, da pa morebitne modifikacije ne smejo 
odstopati od dogovorjenih ciljev razvoja. Take modifikacije kriterijev so po- 
trebne predvsem v zvezi z razvojem kmetijstva. Skupina je večkrat poudarila, 
to pa so podprla tudi stalna delovna telesa, da kriteriji prestrukturiranja ne 
pomenijo samo nove naložbe, pač pa tudi modernizacijo, vlaganja v znanje, v 
boljšo organizacijo in izkoriščanje zmogljivosti, ob utrjevanju enotnega jugo- 
slovanskega trga, pri čemer so omejitveni faktor pri naložbah realne dohod- 
kovne možnosti. Prav tako pa je potrebno pri nalogah prestrukturiranja go- 
spodarstva upoštevati tudi manjše možnosti za uvoz opreme. Skupina je tudi 
ugotovila, da so osnovne intence kriterijev v celoti sprejemljive in pomenijo 
realizacijo večkrat zahtevane širše družbene verifikacije investicijskih odlo- 
čitev. Poudarjeno je bilo, da naj bi bolj razvite občine te kriterije še zaostrile, 
kar bi omogočilo, da se kriteriji v manj razvitih občinah ustrezno prilagodijo 
v skladu z dogovorjenimi korektivi, to pa bi pomenilo, da dobijo manj razvita 
območja dodatne spodbude ob njihovi odgovornsti za ta razvoj. 

Skupina je na dveh sejah obravnavala predlog dogovora o temeljih druž- 
benega plana Slovenije. Pri tem moram poudariti, da je bila skupina v neko- 
liko boljšem položaju vsaj kar zadeva gradivo, saj je na 4. seji obravnavala 
tudi delovni osnutek predloga dogovora, kakršnega so prejeli tudi delegati za 
današnjo sejo. Moram tudi poudariti, da je skupina na 4. seji podrobno ob- 
ravnavala predloženi predlog dogovora ter da je Izvršnemu svetu predlagala, da 
pri končni pripravi predloga dogovora upošteva mnenja, pripombe in predloge 
iz razprave na seji skupine delegatov. Na včerajšnji seji pa smo ugotovili, da 
Izvršni svet ustrezno uveljavlja večino pripomb, ki jih je oblikovala naša sku- 
pina in so te ugotovitve razvidne iz poročila včerajšnje seje, ki ste ga prav 
tako danes dobili na klop. 

V imenu skupine pa želim posebej opozoriti na način sprejemanja dogo- 
vora o temeljih plana. Po zveznem in republiškem zakonu o planiranju se z 
dogovorom določajo konkretne obveznosti in naloge, ki jih sprejemajo ude- 
leženci dogovora. Torej so ti podpisniki in so tudi odgovorni za izpolnitev z 
dogovorom prevzetih nalog. Enako velja za Izvršni svet, ki je odgovoren za 
potek dogovarjanja, prav tako pa je tudi podpisnik dogovora za konkretne 
naloge, ki jih bo izpolnjeval. Skupščina SR Slovenije torej neposredno ni pod- 
pisnik dogovora in zato dogovora ne sprejema kot to velja za druge skupščin- 
ske akte. Kljub temu pa smo se z Izvršnim svetom delovno dogovorili, da Iz- 
vršni svet ne bo podpisal dogovora o temeljih plana Jugoslavije, dokler ne bo 
opravljena politična razprava v zborih te Skupščine. V današnji razpravi mo- 
ramo torej oceniti skladnost dogovora z vidika vsebinskih smernic in politike, 
opredeljene v tej Skupščini, po potrebi pa oblikovati tudi dodatne pobude za 
uskladitev posameznih razvojnih vprašanj. Iz tega pa tudi sledi, da nas po 
današnji razpravi čaka še razprava o vsebini štirih dogovorov o temeljih druž- 
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benega plana Jugoslavije, kot smo že danes slišali v uvodnem ekspozeju na 
skupnem zasedanju. 

Dovolite mi, da ob zaključku opozorim na stališče skupine, da je namreč 
po njenem mnenju dogovor o temeljih družbenega plana usklajen s smernica- 
mi te Skupščine za pripravo plana. To skladnost ugotavljamo tudi v zaključ- 
ku poročila skupine delegatov, ko predlagamo, da naj zbori sprejmejo sklep z 
ugotovitvijo, da so predvideni udeleženci dogovora ponudili dogovor, ki je 
v skladu z doslej opredeljenimi usmeritvami glede politike in razvoja SR Slo- 
venije. Če pa se bomo na današnji seji do tega osnovnega vprašanja, to je gle- 
de skladnosti vsebine dogovora s smernicami, dokončno opredelili, predlagam, 
da v tem smislu ugotovimo, da Izvršni svet dogovor lahko podpiše. Hvala 
lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima Ruža Vranič-Šiško, delegatka 
Obalne skupnosti občin Koper. 

Ruža Vranič-Šiško Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Delegacija me je pooblastila, da spregovorim o problemih Obale v 
zvezi z družbenim planom za naslednje srednjeročno obdobje. Odločilna orien- 
tacija republike Slovenije na prestrukturiranje slovenskega gospodarstva v 
smeri večje izvozne orientiranosti in višje stopnje razvojno-tehnološke inten- 
zivnosti proizvodnje storitev omogoča med ostalim tudi, da se v večji meri za- 
čenjajo vrednotiti nekatere primerjalne prednosti slovenske obale, ki izvirajo 
iz njenih specifičnih klimatskih, geografskih in drugih pogojev. 

Razvojni koncepti in zasnove slovenske obale temeljijo namreč vseskozi na 
izvozni orientiranosti storitvene dejavnosti na področju turizma in prometa, 
na koriščenju morskih resursov, na zagotavljanju določenih deficitarnih suro- 
vin, na primer soli in hrane ter na koriščenju lokacijskih prednosti energetsko- 
industrijske cone v Kopru glede lastne predelave in dodelave energetskih su- 
rovin, zlasti zaradi zmanjšanja stopnje naše odvisnosti od zunanje oskrbe s 
petrokemično surovinsko osnovo. Pri teh naših prizadevanjih smo do sedaj, 
glede na možnosti in pogoje razvoja, relativno počasi napredovali, zlasti v 
obdobju, ko je bil na pohodu razvoj predelovalne industrije. Glede na kriterije 
in prioritete za prestrukturiranje slovenskega gospodarstva, ki jih opredelju- 
jeta predlog dogovora o temeljih družbenega plana in osnutek družbenega pla- 
na Slovenije, pa ugotavljamo, da se nam odpirajo večje možnosti in ugodnejši 
pogoji za realizacijo določenih razvojnih projektov, na katere se je pripravilo 
združeno delo iz našega območja in jih ponuja kot svoj prispevek k splošnim 
naporom in prizadevanjem za realizacijo dogovorjene razvojne usmeritve. 

Ob taki splošni oceni pa vendarle želimo opozoriti na nekatere nedorečeno- 
sti ter odprta in nerešena vprašanja, ki naj bi jih planski dokumenti v kon- 
čni fazi priprave, kolikor je le mogoče, dorekli ali pa naj bi vsaj organizacijsko 
zavezali podpisnike in nosilce planiranja, da se v teku izvajanja srednjeročnega 
plana ustrezno dogovorijo ali uskladijo. Predvsem ugotavljamo, da prevzemajo 
izvozno usmerjene storitvene dejavnosti našega območja precejšnje obveznosti 
glede ustvarjanja deviznih prihodkov, ki jih ne bo lahko izpolniti, če ne bodo 
izpolnjena vsaj dva bistvena predpogoja: 

1. Da se tudi v bodoče zagotovi enakopravni položaj storitvenih dejavnosti 
v odnosu na proizvodne pri razpolaganju z ustvarjenimi devizami, ker je bila 
neenakopravnost na tem področju v srednjeročnem obdobju, ki ga zaključu- 
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jemo, zlasti v pogojih, ko je bila vrednost dolarja močno precenjena, glavni 
razlog, da je investicijska aktivnost na področju turizma in pomorstva sko- 
raj popolnoma zaostala. Samo v pogojih take enakopravnosti storitvenih dejav- 
nosti bo podana podlaga za interesno združevanje sredstev, ki je predpogoj 
za oblikovanje lastne udeležbe in za izpolnitev nekaterih drugih razvojnih 
kriterijev. 

2. Da se omogoči zamenjava dotrajanih plovnih objektov tudi z uvozom 
ladij, ob zmanjšanju uvoznih omejitev in dajatev, ki sedaj onemogočajo na 
svetovnem pomorskem tržišču poslovanje naših prevoznikov ob enakih po- 
gojih, kot jih ima tuja konkurenca. 

Kar zadeva projekte prestrukturiranja na področju industrije, nas pre- 
seneča dikcija 28. člena predloga dogovora, ki daje težišče dejavnosti pri raz- 
iskovanju propilenske kemije na pripravljanju programov, glede na to, da so 
programi za razvoj te dejavnosti že osvojeni in dogovorjeni tako v okviru slo- 
venske kemične industrije kot v okviru poslovne skupnosti Petrokema, ki zdru- 
žuje bazno kemijo z republiko Hrvatsko. Realizacija teh programov je rokovno 
vezana na dograditev petrokemičnega kompleksa na Krku, ki je predvidena do 
leta 1984. Zato opredelitev, da mora težišče aktivnosti ostati le na pripravi pro- 
gramov, pomeni, glede na doseženo stopnjo usklajenosti, da se odpovedujemo 
temu programu. 

Podobno neskladnost ugotavljamo tudi v 28. členu predloga dogovora, 
ki opredeljuje naložbe v okviru realizacije programov razvoja kmetijstva in 
živilske industrije. Kot prednostna dejavnost je naveden ulov rib, ne pa tudi 
predelava rib, za razliko od vseh dosedanjih planskih opredelitev, 'ki so obe 
prioritete dosledno pogojevale. Med povečanjem ulova rib in modernizacijo ter 
povečanjem zmogljivosti predelave rib je neposredna in tesna povezava, saj 
gre za specifično tržno in tehnološko povezanost, tako kot npr. povezana pre- 
delava in distribucija mleka z rastjo ustrezne tržne proizvodnje. Zato predla- 
gamo, da se v končni dikciji dogovora ulov in predelava rib obravnavata kot 
enotna in neločljiva prioriteta. 

Tesno povezana z razvojem turizma in pomorskega gospodarstva, posebno 
z razvojem Luke kot tudi s splošnim razvojem Obale, pa sta problema glede 
katerih menimo, da nam ni uspelo zagotoviti v naslednjem srednjeročnem 
obdobju ustreznih rešitev in zato lahko pričakujemo določene težave. Gre za 
problem odseka cestne povezave vzdolž Obale — obalna cesta ter za povezavo 
med Obalo in notranostjo in za problem zagotovitve dolgoročne oskrbe Obale z 
vodo. 

Dograditev celotnega odseka obalne ceste od Rude do Valete, kot je pred- 
videna v sporazumu skupnosti za ceste, bi rešila sedanje prometne zagate in 
zastoje. Zato predlagamo, da se zagotovi možnost, da se to realizira, kljub opre- 
deljenim prednostim v dogovoru o temeljih družbenega plana republike. Opo- 
zoriti pa moramo tudi na vprašanje Crnokalskega klanca, ozkega prometnega 
grla na plazovitem terenu, glede katerega v fazi usklajevanja planov ob ome- 
jenih sredstvih ni bilo mogoče najti ustrezne rešitve že za naslednje srednje- 
ročno obdobje. 

Na koncu naj omenim še nekaj pripomb, ki zadevajo osnutek družbe- 
nega plana Slovenije. V poglavju, ki obravnava stanovanjgko-komunalno iz- 
gradnjo, je navedeno, da bomo zaradi sistematičnega reševanja problemov 
gospodarskega razvoja postopoma izgrajevali sistem komunalne oskrbe v ce- 
lotni republiki. Tak celovit sistem naj bi omogočil tudi realizacijo večjih regio- 
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nalnih komunalnih sistemov, kot na primer sistem vodne oskrbe na osnovi 
ustrezne ureditve družbenoekonomskih odnosov v okviru celotnega komunal- 
nega gospodarstva Slovenije, kar je v sedanjih pogojih razdrobljenosti in ne- 
dodelane solidarnosti izredno otežkočeno. 

Druga pripomba zadeva opredelitev nekaterih prostorsko pomembnejših 
elementov družbenoekonomskega razvoja. Menimo, da je v grafičnem prika- 
zu »Prometno omrežje tri«, po pomoti izpuščena lokacija Mrene v Izoli. Hva- 
la lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Zvonko Perlič, delegat 
iz občine Celje. 

Zvonko Perlič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Upošteval bom priporočilo predsednice zbora in ne bom razpravljal o 
zadevah, ki so bile že navedene v dosedanji razpravi oziroma v ekspozeju. Že- 
lim posredovati zboru le tista najpomembnejša stališča, ki so bila oblikovana 
v občini Celje oziroma na delegaciji glede vseh treh dokumentov, to je dogo- 
vora, plana in resolucije, saj mislim, da se problematika prepleta. Prav tako 
menim, da smo si v celoti enotni v tem, da čas, v katerem sprejemamo smeri in 
izhodišča našega razvoja za naslednje srednjeročno obdobje, zahteva izredne 
napore v iskanju kar najboljših rešitev in da nam, kot je bilo že na začetku 
današnjega zasedanja rečeno, tudi tokrat ni uspelo organizirati obravnavo o 
teh dokumentih tako, da bi lahko dosegli kar največjo kvaliteto. Tako o vseh 
dokumentih razpravljamo na eni seji in zato ne bomo mogli zagotoviti uresni- 
čitev načela, da naj bi pri snovanju novih dokumentov sodelovali delavci in 
občani v krajevnih skupnostih. 

Pri načrtovanju razvoja v naslednjem obdobju moramo v celoti izhajati iz 
optimalnih možnosti glede ustvarjanja družbenega proizvoda in narodnega 
dohodka in iz take delitve ustvarjenega dohodka, ki bo zagotovila maksimal- 
no krepitev primarnega in sekundarnega sektorja. Samo na tej osnovi bo lah- 
ko v prihodnjem obdobju uresničena kvalitetna svobodna menjava dela. Me- 
nimo namreč, da brez ustreznega povečanja dohodka in krepitve družbene 
reprodukcije tudi ne bo možno zagotoviti kvalitetno svobodno menjavo dela. 
Dejstvo je, da je V Sloveniji v minulem obdobju dosežena solidna raven sploš- 
ne razvitosti, kar je omogočil ustvarjeni dohodek v preteklosti. Ce hočemo 
v Sloveniji zagotoviti razvoj tudi v prihodnje, je nujno, da vendarle sprejmemo 
nekoliko pogumnejšo rast družbenega proizvoda za naslednje srednjeročno ob- 
dobje. Pri tem pa je seveda nujno, da maksimalno povečamo kvaliteto našega 
dela in da preidemo iz deklarativnega opredeljevanja glede boljše organizacije 
dela, uvajanja znanstveno-raziskovalnega dela, uvajanja boljše tehnologije in 
drugega na konkretna dejanja in naloge na tem področju. Menimo namreč, da 
je preveč le deklarativnih opredeljevanj do teh prioritetnih nalog. Nadalje je 
potrebno v kar največji meri s kvalitativnimi dejavniki zagotoviti izkorišča- 
nje sedanjih kapacitet, ki jih je v Sloveniji dovolj na posameznih področjih. 

Zelo pomembno se nam zdi tudi to, da je potrebno spremeniti sistem vred- 
notenja uspešnosti dela poslovodnih, strokovnih in drugih odgovornih delavcev 
v združenem delu, v družbenopolitičnih organizacijah in skupnostih in to pred- 
vsem z njihovim odnosom in neposrednim prispevkom k uvajanju in uporabi 
dosežkov znanstveno-raziskovalnega dela, kvalitete gospodarjenja, k uvajanju 
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boljše organizacije dela, tehnologije in drugega. Dosedaj je bilo namreč le in- 
vestiranje v nove objekte edino merilo za ocenjevanje uspešnosti teh kadrov. 

Podpiramo, da mora biti izvoz temeljna in trajna usmeritev gospodarstva 
Slovenije. Vendar pa mislim, da smo doslej storili premalo, prav tako pa tudi 
ukrepi, ki jih predlagamo oziroma na katere čakamo, ne zagotavljajo, da bi 
dejansko lahko na tem področju storili kaj več. To je kritičen pogled oziroma 
pripomba, saj menimo, da je še premalo konkretnih sistemskih, organizacij- 
skih, tehničnih, samoupravnih in političnih ukrepov za zagotavljanje kvalitet- 
nega in večjega izvoza. Pri tem bi morali angažirati celo vrsto kvalitetnih 
kadrov, ki so se šolali v tujini in ki so dolgo delali na teh področjih, saj od 
njih danes nimamo takšnih koristi, kot bi jih lahko pričakovali. Zato se je 
treba znotraj družbenopolitičnih skupnosti organizirati za kvaliteten premik 
na tem področju. Pri tem se konkretno postavlja vprašanje, ali so bile dogo- 
vorjene in usklajene obveznosti posameznih organizacij združenega dela, ki so 
naštete v 11. členu dogovora o temeljih družbenega plana, po katerem so se 
posamezne organizacije v Sloveniji zavezale, da bodo pokrivale uvoz z izvo- 
zom ter uresničile druge naloge glede izvoza. 

Premalo konkretno je opredeljeno, da morajo banke s svojo politiko brez- 
pogojno in prioritetno zagotavljati sredstva tistim izvoznikom, ki pripravljajo 
blago za izvoz. Premalo konkretno je opredeljeno tudi kreditiranje izvoza. To 
je potrebno storiti, če nočemo da bo zagotavljanje sredstev za izvoz le dekla- 
racija. 

Z novimi metodami dela na področju usklajevanja dela in nalog ter z pre- 
verjanjem realizacije dogovorjenih nalog in ustreznim nagrajevanjem uspeš- 
nosti dela odgovornih, poslovodnih, strokovnih in političnih delavcev v Slo- 
veniji bomo lahko presegli sedanje slabosti, ki jih poznamo in o katerih smo 
dosti govorili, to je zaprtost, indifirentnost in neracionalno obnašanje. Poleg 
tega menimo, da bi poslovodna, strokovna in politična struktura Slovenije 
morala planirati razvbj dlje, kot do leta 1985 in leta 2000 in da bi morala dati 
vizijo razvoja Slovenije na ključnih področjih tudi do leta 2050. 

Realizacija nalog na področju prestrukturiranja gospodarstva v Sloveniji 
ima izreden pomen. O tem tudi govorimo, pri čemer menimo, da gre za kvali- 
teto našega poslovanja v prihodnjem obdobju. Zato mora biti ta osrednja na- 
loga upoštevana pri naši ekonomski politiki. 

Glede prehrane in preskrbe menimo, da smo v dosedanjem razvoju na tem 
področju dopuščali, da so se v posameznih območjih ustanavljale SIS za pre- 
skrbo in da so se zbirala sredstva, kar je še vedno naša politika. Vendar v 
Celju menimo, da bi morali na področju Slovenije ustanoviti SIS za preskrbo, 
saj gre za velike probleme pri zagotavljanju najpomembnejših življenjskih 
artiklov iz drugih področij in republik. 

Glede zaposlovanja menimo, da mora isključno temeljiti na prestrukturi- 
ranju slovenskega gospodarstva in na večanju produktivnosti dela. Vsako dru- 
go zaposlovanje naj ne bi imelo mesta v prihodnje, če seveda hočemo ures- 
ničiti, kar smo v dogovoru tudi zapisali. 

Na področju stanovanjskega gospodarstva je treba zaradi spremenjenega 
načina zagotavljanja sredstev posvetiti temu vprašanju znatno večjo skrb in 
zagotoviti kar največ sredstev oziroma prispevkov od tistih, ki pridobivajo no- 
va stanovanja, kajti obstajajo resni dvomi v to, ali bomo lahko realizrali veli- 
ke zahteve po novih stanovanjih v Sloveniji. 

36» 
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Razvoju prometa je v dogovoru in tudi v samem planu dan premajhen 
poudarek zaradi tega, ker promet danes predstavlja 17 do 20 % sredstev druž- 
bene reprodukcije. To se nanaša predvsem na prevoz oziroma pretok blaga in 
porabo energije. Zato menimo, da je na tem področju potrebno sprejeti kvali- 
tetnejše ukrepe v okviru politike integralnega transporta. 

Pri združevanju sredstev za hitrejši razvoj nerazvitih območij je še pre- 
malo dorečenega, premalo pa je tudi konkretnih predlogov. Danes vse organi- 
zacije želijo vlagati na ta področja in s tem drobiti že tako majhna in skromna 
sredstva. Menimo, da bi se morali v Sloveniji dogovoriti o prioritetnih objektih 
na nerazvitih področjih, v večji meri združiti sredstva ter vlagati enotno. 

Bolj precizno je prav tako potrebno opredeliti prioritete glede na razpolo- 
žljiva sredstva. Pri tem je nujno potrebno več storiti na področju obvladovanja 
in usmerjanja finančnih tokov, tako v republiki kot tudi izven nje. O tem je 
bilo veliko govora tudi na minuli problemski konferenci Zveze komunistov 
Slovenije. 

Prav tako je pomembno, da v dogovoru v okviru naše ekonomske politike 
v prihodnje damo večji poudarek zagotavljanju boljših pogojev tudi tistim or- 
ganizacijam združenega dela, ki že sedaj dobro gospodarijo, pri čemer ni po- 
membna le velikost teh organizacij. Cestokrat se pogovarjamo le o velikih si- 
stemih in organizacijah, srednje in manjše organizacije pa preveč zanemar- 
jamo. 

Računalniške centre v republiki, kot tudi na posameznih področjih, mora- 
mo še nadalje razvijati. Prav tako moramo zagotavljati, da bo njihov delež 
v poslovni informatiki in pri kvalitetnejšemu gospodarjenju večji. Mislimo, 
da bomo morali kljub današnji razpravi v Skupščini v prihodnje še intenzivi- 
rati razgovore o planskih dokumentih z vsemi delovnimi ljudmi in občani, pri 
čemer imajo vse subjektivne sile v republiki in v občinah pomembne naloge, 
predvsem glede zagotavljanja večje aktivnosti v vseh samoupravnih sredinah, 

Glede resolucije menimo, da je le-ta vendarle boljša, kot je bila v prejšnjih 
letih. Kljub temu pa je šle premalo konkretna, saj menimo, da bi morala biti 
resolucija za prihodnje leto stabilizacijski in izvedbeni planski akt v naši re- 
publiki. Hvala lepa! 

t 
Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima Uroš Gulič, delegat 

iz občine Ljubljana-Bežigrad. 

Uroš Gulič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
K drugi in tretji točki dnevnega reda imam dve pripombi, ki smo jih sprejeli 
v naši občini. Delegati menijo, da je v obeh dokumentih premalo poudarjeno 
sodelovanje z drugimi republikami, predvsem na področju primarne energije 
surovin in kmetijskih pridelkov. Zato bi bilo potrebno konkretno navesti, kam 
in koliko sredstev se bo vložilo za zagotovitev teh surovin, ki Sloveniji pri- 
manjkujejo. 

K poročilu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o pripravi dogovora 
o temeljih družbenega plana imamo naslednje pripombe: V javni razpravi, ki 
je bila julija letos, je občina Ljubljana-Bežigrad k navedenemu dokumentu 
predložila vrsto pripomb, ki so bile ocenjene kot smotrne in so se nanašale 
predvsem na vprašanje raziskovanja in razvoja energetskih virov in surovin 
ter na vzprašanja nastopanja organizacij združenega dela v tujini. Pripombe je 
obravnavala občinska skupščina in jih je posredovala republiški skupščini. 
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Pred nekaj dnevi smo prejeli prvi delovni osnutek predloga dogovora ter 
ugotovili, da pripomb sestavljalci sploh niso upoštevali. Menimo, da je tak 
postopek gotovo neprimeren in kaže da stališča in mnenja občinske skupščine 
niso upoštevanja vredna. Prav tako nismo zasledili nobenega pojasnila. 

Vrsto konkretnih pripomb smo dali k 6. poglavju dogovora energetika, 
in sicer, da se med podpisnike tega poglavja dogovora vključi tudi Geološki 
zavod Ljubljana, ki ima sedež v naši občini. Geološki zavod se kot strokovna, 
znanstveno-raziskovalna in proizvodna organizacija praktično pojavlja pri 
vseh energetskih zadevah z namenom raziskave in odpiranja rudnikov ener- 
getskih in mineralnih virov ter spremlja tudi samo eksploatacijo. Menimo, da 
je z vidika razvoja energetskih in mineralnih virov smotrno, da se ta 3000 
članski kolektiv vključi med podpisnike, saj s tem prevzema neposredno ob- 
veznosti v republiškem prostoru za izvedbo raziskav in pripravo varnega pri- 
dobivanja energetskih in mineralnih virov. Geološki zavod je sedaj odprl 
rudnik urana Žirovski vrh. V delu so projekti za odkopavanje novih zalog 
premoga v Velenju, Zasavju, Senovem in tako naprej, poleg tega pa Geološki 
zavod sodeluje z mnogimi deželami v razvoju pri izvajanju projektov za prido- 
bivanje surovin. Zastavil si je tudi nalogo, da preko teh projektov v Jugosla- 
viji zagotavlja deficitarne mineralne in energetske surovine. Nadalje je Geo- 
loški zavod prvi na terenu pri geomehanskih raziskavah, pri gradnji hidro- 
elektrarn in drugih infrastrukturnih objektov, kakor tudi pri raziskovanju 
vodnih virov na Krasu, v Sežani, termalnih voda v Radencih, Rogaški Slatini, 
geotermalnih voda in tako naprej. Geološki zavod Ljubljana je raziskal podro- 
čje Karavank in trasiral bodoči predor. Menimo, da je ta sklop vprašanj, ki jih 
neposredno izvaja Geološki zavod, tako pomemben, da ga je potrebno v pied- 
logu dogovora zavezati za intenzivno in kvalitetno delo v slovenskem pro- 
storu. 

Analogno mnenje je dala tudi Mestna konferenca SZDL Ljubljana, ki je 
mnogokrat zahtevala intenzivno zavzetost delegatske strukture pri obravnavi 
določenih dokumentov, na primer osnutka dogovora o temeljih družbenega pla- 
na. To pomeni zahtevno organizacijsko nalogo za organizacije združenega 
dela v občini, ko je potrebno pripraviti vsebino razprav in uskladiti stališča. 
Vse to pa pomeni delovno aktivnost in napor, čeprav je samoupravljanje in 
razvoj delegatskega sistema sestavna naloga poslovnega procesa. Ob tem pa je 
usoda dokumenta dejansko v rokah sestavljalcev, kar praktično pomeni, da je 
bilo pri pripravi in posredovanju teh pripomb brezpredmetno. Menimo, da so 
naše pripombe dovolj utemeljene in upoštevanja vredne. Pismene pripombe 
bomo poslali predsedniku Izvršnega sveta in Skupščini. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima Štefan Hozjan, delegat iz ob- 
čine Lendava. 

Štefan Hozjan: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije je na seji dne 
21. 11. 1980, ob proučevanju predloga dogovora o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje od leta 1981—1985, ugotovila, da je v predlogu dogo- 
vora izpuščeno besedilo, ki ga vsebujeta osnutek samoupravnega sporazuma 
o temeljih plana Samoupravne interesne skupnosti za nafto in plin v SR Slo- 
veniji za obdobje od leta 1981—1985, v 24. členu — točka b) in v 27. členu 
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točka 1) ter osnutek dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za ob- 
dobje od leta 1981—1985 v 61. členu. 

Navedena osnutka namreč vsebujeta določila o investicijskih naložbah 
v gradnjo druge faze rafinerije v Lendavi s kapaciteto do 2 milijonov ton letne 
predelave surove nafte. Znano je, da priprave na to investicijo potekajo že ne- 
kaj let, da so v ta namen že zgrajeni nekateri energetski objekti in da so 
sklenjene mednarodne pogodbe za dobavo in montažo opreme. V obrazložitvi 
predloga dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981 
do 1985 je v 6. poglavju — energija, v drugem odstavku druge točke dobesed- 
no zapisano: »Glede na osnutek samoupravnega sporazuma samoupravne inte- 
resne skupnosti za nafto in plin, pa ne vključuje izgradnje druge faze rafi- 
nerije v Lendavi.« Delegacija postavlja vprašanje in prosi za dodatno obraz- 
ložitev, kako si je razlagati citirano besedilo. Ali je razumeti, da investicija v 
izgradnjo druge faze rafinerije v Lendavi v obdobju 1981—1985 ni družbeno 
verificirana? Če je tako, postavljamo vprašanje, ali je proučeno, kakšne bodo 
ter kdo bo nosil posledice, če se z gradnjo ne bo nadaljevalo v naslednjem 
srednjeročnem obdobju? 

Dovolite, da glede 4. točke dnevnega reda, to je osnutka resolucije, pou- 
darim, da smo ta dokument obravnavali skupaj z delegacijo iz občine Ljutomer 
in da smo pripravili predloge in pripombe k posameznim členom resolucije. O 
tem bo govoril delegat iz občine Ljutomer, zato teh pripomb ne bi bral. 
Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima Stane Božičnik, delegat iz 
občine Slovenska Bistrica. 

Stane Božičnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati. Želel bi opozoriti na neskladje med 28. členom dogovora o temeljih druž- 
benega plana za obdobje 1981—1985, kjer v petem poglavju opredeljujemo po- 
membnejše naloge glede prestrukturiranja v industriji, in sicer na področju 
črne metalurgije, barvne metalurgije, bazne kemije itd., in 13. členom, kjer 
je izpuščena barvna metalurgija. Tako je v 13. členu, ki opredeljuje način 
združevanja sredstev prek SISEOT za pomembnejše investicije opredeljena le 
bazna kemija, farmacevtska kemija, črna metalurgija, del kovinske industrije, 
bela pločevina, del kmetijstva in tako dalje, proizvodnja in predelava primar- 
nega aluminija in finalizacija aluminija pa ni vključena. Zaradi te neskladnosti 
med 28. in 13. členom menimo, da je v 13. člen potrebno vključiti tudi barvno 
metalurgijo oziroma predelavo in proizvodnjo ter predelavo aluminija. Hva- 
la lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Zeli še kdo besedo? Pismenih 
prijav ni več. Besedo ima Davorin Škarabot, delegat iz občine Nova Gorica. 

Davorin Skarabot: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Najprej pripomba, ki je v bistvu samo popravek. Kljub temu pa mi- 
slim, da je prav, da se pripomba upošteva, ker se napaka pojavlja v vseh ma- 
terialih. Gre za 57. člen, kjer je govora o cestnih povezavah in kjer je v vseh 
materialih opredeljena cestna povezava Solkan—Brdo. Pojasnil bi, da tu ne gre 
za Brdo pri Kranju, ampak za Goriška Brda in bi bilo pravilno Solkan—Brdo. 
To napako bi bilo potrebno odpraviti, saj se pojavlja skoraj povsod. 
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Ob tem pa bi opozoril tudi na določilo tega člena, da bo posebna skrb 
posvečena izgradnji cest, določenih z Osimskim sporazumom. V tej zvezi bi 
povedal, da se bo avtocesta, ki je že dokončana do meje pri Vrtojbi, trenutno 
pa se zaradi nekaterih del še odlaša z otvoritvijo mednarodnega mejnega pre- 
hoda, nadaljevala na zemljišču, ki ga zaenkrat še obdelujejo kmetje, v naj- 
boljšem primeru pa bo preusmerjena skozi območja mesta Nova Gorica. Mi- 
slim, da so posledice takega razreševanja verjetno že ocenjene, odprto pa je 
vprašanje njihove odprave. 

Danes še nismo razpravljali o 89. členu dogovora, ki govori o financiranju 
modernizacije prenosnih naprav RTV. Mislim, da je prav, da v tej zvezi opo- 
zorim na nekatere zaključke iz javne razprave, predvsem iz razprave v naši ob- 
čini podobne razprave pa so bile tudi na nivoju regije. Povedati moram, da se 
strinjamo s stališčem Republiške konference SZDL o potrebah in možnostih za 
financiranje razvoja infrastrukture Radio televizija Ljubljana. Ze večkrat smo 
v razpravah v preteklih letih, letos pa še toliko bolj, predlagali kriterije za 
financiranje in participacijo družbenopolitičnih skupnosti. Teh kriterijev ni 
niti v dogovoru niti v obrazložitvi. Tudi na konkretnem primeru smo pokazali, 
kako si predstavljamo tak način sodelovanja. 

Vse to govorim zato, ker bi rad opozoril na nevzdržnost razmer v Soški 
dolini, kjer slabo sprejemamo domače programe, kar postaja že zavora za raz- 
voj informacijskega sistema. Posledice tega pa so toliko hujše, ker vsi ti ljudje, 
ki ne sprejemajo naših programov, pod vplivom tujih informacijskih sredstev, 
saj sprejemajo program iz sosednje Italije. Ob tem pa se izredno širi tudi 
mreža privatnih televizijskih in radijskih postaj, ki so pod vplivom različnih 
strank in podobno. Mislim, da o teh stvareh ni potrebno še bolj na široko raz- 
pravljati. Program Radio-televizije, ki je naveden v obrazložitvi, ne nakazuje 
možnosti reševanja teh vprašanj, ob tem pa so popolnoma neopredeljeni tudi 
viri financiranja. Ce je zadnji stavek v obrazložitvi k tej točki vse, kar je v 
tem trenutku znano glede financiranja infrastrukture televizije, je to premalo 
za začetek novega srednjeročnega obdobja. Pismene pripombe bom oddal. 
Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Dano sugestijo bomo sporo- 
čili Skupščini RTV, kjer bi se uporabniki in izvajalci lahko dogovorili glede 
realizacije iniciative, ki se nanaša na kriterije, po katerih naj bi družbenopoli- 
tične skupnosti zagotavljale del sredstev. 

Besedo ima Aljoša Zorga, delegat mesta Ljubljane. 

Aljoša Zorga: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Posredoval bi nekatera stališča k 2., 3. in 4. točki dnevnega reda. Konkret- 
ne pripombe, ki se nanašajo na posamezne člene, pa bom oddal pismeno. 

Želel bi poudariti, da so predvideni udeleženci tega dogovora iz Ljub- 
ljane posredovali številne konkretne pripombe in vprašanja ter stališča k 
osnutku tega dogovora, vendar pa iz poročila niso razvidni dogovori, pred- 
vsem ne nekatere pomembnejše stvari, in sicer glede upoštevanja desetletnega 
programa izgradnje cest v Ljubljani, še zlasti glede obvoznic, glede zahtevno- 
sti in nedorečenosti kriterijev za razširjeno reprodukcijo v gospodarstvu in 
glede dolgoročnejše opredelitve namembnosti objektov v industrijski energet- 
ski coni Dolsko. 
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V dogovoru je potrebno podpreti prizadevanja glede izvajanja sprejetega 
in podpisanega dogovora o desetletnem programu izgradnje cest v Ljubljani, 
prav tako pa je treba v ta dogovor vključiti tudi proučitev pomembnosti pri- 
prav za izgradnjo jedrske elektrarne in- toplarne v industrijsko-energetski 
coni Dolsko. 

Stališča k osnutku družbenega plana SR Slovenije pa bi bila predvsem 
naslednja. Menimo, da so nedorečene nekatere postavke predvsem glede poli- 
tike ekonomske stabilizacije in pa ukrepov za njeno uresničevanje. Potrebno 
bi bilo vsestransko proučiti in oceniti realnost in upravičenost teze o nujnosti 
počasnejšega razvoja SR Slovenije v odnosu do drugih socialističnih republik 
in področju zaposlovanja, ki predvidevajo hitrejšo rast izven gospodarstva, 
kar ne kaže na uresničevanje družbenopolitičnih izhodišč za povečanje materi- 
alne osnove dela in zmanjševanje družbene režije na vseh področjih, tudi 
v splošni porabi. 

Upoštevati bi bilo treba, da glede na realne možnosti našega razvoja ne 
bo mogoče v celoti upoštevati novih zakonskih normativov na področju otroš- 
kega varstva, osnovnega šolstva in socialnega skrbstva, ki predvidevajo razši- 
ritev pravic posameznih uporabnikov, kar bi ob razpoložljivih materialnih in 
kadrovskih možnostih lahko pripeljalo do zmanjševanja obsega storitev ko- 
ristnikom na posameznih območjih in do večje socialne diferenciacije. 

Opozoriti velja tudi na pozno pripravo predlogov samoupravnih sporazu- 
mov o temeljih planov republiških samoupravnih interesnih skupnosti tako 
materialne proizvodnje kot tudi družbenih dejavnosti, ki jih ni bilo možno v 
Ljubljani posredovati v javno razpravo in sprejem hkrati s predlogi občinskih 
in mestnih samoupravnih interesnih skupnosti. 

Podpiramo usmeritev za hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih repu- 
blik in avtonomnih pokrajine Kosovo, pri čemer se zavzemamo, da se pred- 
videnih 50% obveznosti republike do sklada federacije usmeri na skupna 
vlaganja po interesih na osnovi sprejemanja samoupravnih sporazumov med 
organizacijami združenega dela v SR Sloveniji in ne na osnovi zakona, kot je 
bila dana alternativa v osnutku. 

Ugotavljamo tudi, da vedno gospodarska skupnost ne upošteva regulacije 
Save na področju Dolskega, ker Ljubljana predvideva industrijsko cono, ki ni 
samo ljubljanskega pomena. 

Uskladiti bo treba še število stanovanjskih enot, ki naj bi bile zgrajene 
v Sloveniji, med drugim tudi glede na odprte dileme o možnosti stanovanjske 
graditve v Ljubljani v obdobju 1981—1985. 

K osnutku resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slove- 
nije imamo naslednja stališča. Osnutek resolucije se v preveliki meri posve- 
ča ugotavljanju problemov in stanja, nekoliko premalo pa konkretnim usme- 
ritvam in opredelitvam, zlasti na prioritetnih področjih delovanja naše druž- 
be za naslednje leto, kot so izvozna usmerjenost, zagotavljanje nemotene os- 
krbe izvozno usmerjene proizvodnje, preskrba prebivalstva z določenimi nuj- 
no potrebnimi življenjskimi proizvodi, ustavitev padanja realnega osebnega 
dohodka na zaposlenega in opredelitev njegove rasti v skladu z rastjo produk- 
tivnosti dela. 

Na področju kmetijske proizvodnje in preskrbe s hrano je treba dati pod- 
poro sovlaganjem in ne kompenzacijam, sredstva pa je potrebno v bodoče za- 
gotoviti v okviru samoupravnih interesnih Skupnosti in združenega dela in ne 
na podlagi sredstev oziroma presežkov družbenopolitičnih skupnosti. 
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Pri omejevanju skupne in splošne porabe je še zlasti treba posvetiti večjo 
pozornost omejitvam obsega prispevkov iz dohodka, kar naj se upošteva tudi 
pri prispevkih za financiranje porabe v okviru samoupravnih interesnih skup- 
nosti materialne proizvodnje. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima Branko Mahne, delegat iz ob- 
čine Izola. 

Branko Mahne: Tovarišice in tovariši delegati! Dodatno k razpravi 
delegatke Obalne skupnosti občin Koper bi prav na kratko želel opozoriti na 
neko posebnost naše občine, s katero se srečujemo in s katero se spopadamo že 
več kot deset let. Gre namreč za stanovanjske probleme borcev v naši občini. 
Stanovanjski fond je v pretežni meri star in razpadajoč, mislim, da poznate 
naš način gradnje. Prav tako pa je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da se je 
zaradi ugodnih klimatskih pogojev veliko število udeležencev NOB naselilo v 
naši občini. Zato menimo, da bi morali v dogovorih o temeljih družbenega 
plana poizkušati zagotoviti solidarno združevanje sredstev za reševanje te 
problematike v tem srednjeročnem obdobju. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Se strinjate, 
da bi predstavnik predlagatelja, glede na to, da smo združili razpravo k 3. in 
4. točki dnevnega reda, odgovoril na vprašanja po končani razpravi? (Da.) 

Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in prekinjam to 
točko dnevnega reda, ker se bo skupina delegatov po končani 3. in 4. točki 
dnevnega reda sestala. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na osnutek družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 z globalno oceno izvajanja 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 in osnovnimi problemi 
na prehodu v letu 1981. 

Gradivo je Skupščini predložil v obravnavo njen Izvršni svet in za svoje- 
ga predstavnika določil tovariša Zdravka Praznika, direktorja Zavoda SR 
Slovenije za družbeno planiranje. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. Osnutek druž- 
benega plana in globalna ocena izvajanja družbenega plana sta bila objav- 
ljena v prilogi 13. Poročevalca, v prilogi 14. Poročevalca pa so bili objavljeni 
še: dokumentacijska osnova k osnutku družbenega plana, osnovni indikatorji 
razvoja SR Slovenije v obdobju 1976—1980 ter projekcija družbenoekonom- 
skega razvoja v obdobju 1981—1985 ter opredelitve nekaterih prostorsko po- 
membnih elementov družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije. 

Gradivo so obravnavali Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj in 
odbor za finance, ki sta predložila skupno poročilo, Odbor za urbanizem, sta- 
novanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, Zakonodajno-pravna ko- 
misija in Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, ki so prav 
tako zboru predložili pismena poročila. Želijo poročevalci odborov in komisije 
besedo? (Ne.) 

Danes ste na klop prejeli predlog stališč Družbenopolitičnega zbora, ki 
obravnava osnutek družbenega plana v skladu z 72. členom poslovnika Skup- 
ščine, tako, da daje o njem pristojnima zboroma svoja stališča. 
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Prejeli ste tudi poročilo medzborovske skupine delegatov za proučevanje 
poročil Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o poteku dogovarjanja o te- 
meljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 o obravnavi do- 
sedanjih rezultatov usklajevanja kriterijev prestrukturiranja gospodarstva in 
samoupravnih sporazumov o temeljih planov republiških samoupravnih inte- 
resnih skupnosti za družbene dejavnosti za obdobje 1981—1985. 

Danes ste na klop dobili predlog ugotovitev in sklepov, ki ga je pripravila 
omenjena medzborovska skupina na podlagi dosedanjih razprav v delovnih 
telesih zbora in Skupščine. Te ugotovitve in sklepe naj bi po razpravi sprejel 
naš zbor. 

Tudi pri tej točki bo skupina delegatov, ki smo jo na začetku imenovali, 
spremljala razpravo in po njej zboru predlagala morebitne spremembe in do- 
polnitve predloga ugotovitev in sklepov. 

Na podlagi vseh teh gradiv pričenjam razpravo. Besedo ima Marko Pur- 
nat, delegat iz občine Mozirje. 

•v 
Marko Purnat: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 

gati! Skupina delegatov iz občine Mozirje je obravnavala gradivo za 45. sejo 
Zbora občin in sprejela k 3. točki dnevnega reda naslednje pripombe: 

1. V boju za stabilizacijo, ki je osnova za pridobivanje večjega dohodka 
ob hkrati manjši potrošnji, je zaskrbljujoče, da se bo udeležba investicij v 
osnovna sredstva gospodarstva znižala za 3 %. Zato menimo, da bi za gospo- 
darstvo morali zagotoviti več sredstev na račun negospodarstva. 

2. V prikazu rasti družbenega proizvoda na posameznih področjih je v 
gostinstvu in turizmu predvidena večja udeležba za 0,1 % v celotni strukturi. 
Glede na večstranski učinek turističnega gospodarstva ocenjujemo, da bi mo- 
rali storiti večje napore, da bi se udeležba te panoge povečala. 

3. Na področju zaposlovanja ocenjujemo, da so opredelitve v družbenih 
dejavnostih neustrezne, saj se v osnutku na tem področju predvideva rast za 
okoli 2,2 %, v gospodarstvu pa le za 1,8 %, čeprav bi morala biti rast zaposlo- 
vanja po naši oceni ravno obratna. 

4. Na področju blagovne proizvodnje v gozdnem gospodarstvu v SR Slo- 
veniji se pred ustrezne organizacije združenega dela postavlja velika naloga, 
ki jo bo težko uresničiti. To utemeljujemo s tem, ker so pri nas razpoložljive 
lesne oziroma gozdne mase v družbenem sektorju 100% izkoriščene, v privat- 
nem sektorju pa opažamo zaostanke v sečnji. Kljub temu pa ni ustreznih ukre- 
pov, ki bi omogočili 100% realizacijo sečnje v okviru dolgoročnih gozdnogo- 
spodarskih načrtov. Ocenjujemo, da bo to potrebno z dodatnimi ukrepi raz- 
rešiti. Poleg tega se mora lesna industrija v tem obdobju prestrukturirati, da 
bo do konca naslednjega planskega obdobja pripravljena za prevzem manjših 
debelin gozdnih sortimentov, v kolikor bomo v letu 1981—1985 sekali les nad 
100 % prirastka. 

Nedodelano je še področje energetike, saj v osnutku plana še ni podana 
preusmeritev na porabo drugih energetskih virov, kar pomeni, da bo proble- 
matika preskrbe z nafto še vedno prisotna. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb : Besedo ima Franc Strakl, delegat iz ob- 
čine Ljutomer, ki bo govoril tudi v imenu delegatov iz Lendave. 

; 
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Franc Strakl: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V Pomurski regiji smo na osnovi predhodnih razprav v izvršnih svetih vseh 
pomurskih občin, v predsedstvu gospodarske zbornice ter na drugih nivojih 
strnili naše pripombe k temu dokumentu v okviru regijskega posveta, kate- 
remu so prisostvovali tudi predstavniki iz republiških organov in organizacij. 
Na tem posvetu smo oblikovali skupna stališča, ki smo jih prek medobčinskega 
sveta Socialistične zveze poslali pristojnim družbenim političnim forumom. 
Predvidevam, da bo tudi republiška Skupščina oziroma naš zbor dobil to 
avtentično gradivo in se zato ne bi zadrževal na vseh podrobnostih, ki so bile 
sprejete k vsem trem dokumentom, to je k osnutku družbenega plana in k 
osnutku zvezne in republiške resolucije. Ker so nekatere pripombe k osnutku 
družbenega plana in k osnutku republiške resolucije za prihodnje leto že bile 
izrečene, se bom ustavil le pri nekaterih poglavitnih problemih, ki so prisotni 
pri nas. To gradivo in pripombe je obravnavala tudi skupina delegatov, ki de- 
legira delegate za Zbor občin Skupščine SR Slovenije in ki me je pooblastila, 
da razpravljam. 

Skupina delegatov je sprejela naslednja stališča in pripombe. 
Podpiramo stabilizacijsko naravnanost v osnutku družbenega plana, ob 

tem pa ugotavljamo, da je osnutek v posameznih poglavjih nekoliko premalo 
konkreten in zavezujoč ter premalo ambiciozen, predvsem v tistih dejavnostih, 
ki so ključnega pomena za hitrejši gospodarski razvoj Slovenije. Na področju 
vlaganj v kmetijsko proizvodnjo, ki so v osnutku sicer opredeljena, ugotav- 
ljamo, da v absolutnem znesku ne gre za bistvena povečanja. Vendar moram 
tu poudariti, da smo medtem delegati že bili obveščeni, da je predlagatelj ozi- 
roma Izvršni svet predlagal bistveni popravek v tej postavki, s čimer se sedaj 
v Pomurski regiji tudi strinjamo. 

Glede politike osebnih dohodkov in osebne potrošnje podpiramo globalno 
zaostajanje rasti sredstev za osebno potrošnjo in v okviru te tudi omejevanje 
rasti sredstev za druge družbene potrebe, pri čemer mislimo, da je potrebno 
dati poseben status izvajanju socialne politike in izvajanju zakona glede po- 
kojnin, otroških dodatkov in tako dalje. Vendar pa pri tem opozarjamo, da 
predstavlja predvideni prenos nekaterih obveznosti na občine, zlasti glede 
otroških dodatkov, izredne težave pri usklajevanju skupne porabe. Zato sma- 
tramo, da bi morali biti hkrati s tem uresničeni tudi prenosi virov, pri čemer 
pa opozarjamo, da se učinek zmanjšane prispevne stopnje za skupne potrebe v 
okviru samoupravnih interesnih skupnosti na nivoju republike različno re- 
fleksira v posameznih občinah, kar povzroča velike bilančne težave oziroma 
po teh predlogih znatno povečane obveznosti združenega dela. Zato predlagamo, 
da bi se na podlagi bilanc, ki bi jih izdelali v občinah in v republiki, uvedlo 
neposredno usklajevanje s prizadetimi občinami in da bi se proučili učinki teh 
prenosov, da ne bi prišlo do nepotrebnih zastojev v nadaljnjem postopku pla- 
niranja in usklajevanja samoupravnih sporazumov in dogovorov o temeljih 
plana na nivoju občin. 

Pri razvoju raziskovalne dejavnosti menimo, da je potrebno posebno po- 
udariti svobodno menjavo dela in raziskave usmeriti na področje aplikativnih 
raziskav. Hkrati menimo, da planirano razmerje med raziskavami na področju 
družbenih ved in raziskavami surovin ni v skladu s trenutno oziroma dolgo- 
ročnejšo problematiko in resnostjo pri preskrbi s surovinami. 
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Glede poglavja, ki opredeljuje ovrednotenje energetske bilance in poten- 
cialov še neizkoriščenih rek Soče, Save, Idrijce in Mure, menimo, da je po- 
trebno pripraviti temeljitejše programe izgradnje posameznih objektov. Pri 
tem pa bi bilo potrebno upoštevati in ovrednotiti tudi možnosti vzporednega 
koriščenja rek, na primer zajezitev za potrebe kmetijske proizvodnje, nama- 
kalni sistemi, zavarovanje pred poplavami in podobno. Potrebno je torej kom- 
pleksno opredeliti izrabo teh potencialov. 

Glede ljudske obrambe menimo, da je potrebno zagotoviti na nivoju re- 
publike združevanje sredstev za skupne obrambne priprave v takih primerih, 
kjer bi glede na različno ogroženost nekaterih območij, zlasti obmejnih, zneski 
potrebnih sredstev presegali v republiškem planu opredeljeni gornji limit od 
0,5% narodnega dohodka. To pa je žal zdaj že prisotno v osnutkih planov v 
vseh štirih pomurskih občinah, kjer je potrebno zaradi ogroženosti zagotoviti 
znatno večja sredstva od združenega dela. 

Glede četrtega poglavja, ki opredeljuje naloge razvoja na posameznih pod- 
ročjih in smeri prestrukturiranja gospodarstva, bo potrebno, potem ko bo spre- 
jet dogovor o temeljih plana SR Slovenije, sprejeti tudi obveznosti posameznih 
nosilcev in podrobneje v predlogu družbenega plana opredeliti posamezne pro- 
grame, ki bodo pomenili uresničevanje temeljne smeri razvoja v skladu s kri- 
teriji prestrukturiranja. To se posebej nanaša na surovinsko deficitarno pro- 
izvodnjo, kjer bo potrebno zmanjšati uvoz oziroma uvozno odvisnost go- 
spodarstva. 

Glede na to, da smo sedaj že seznanjeni z nadaljnjim postopkom spreje- 
manja tega dogovora, ne bi posebej opozarjal na nekatere razlike, ki ostajajo 
med dogovorom in planom. To bo verjetno obrazložil predstavnik Izvršnega 
sveta. Zato se tudi v nadaljnji razpravi ne bom oglašal pri tistih posameznih 
točkah, kjer obstajajo razlike med predlogom dogovora in osnutkom plana SR 
Slovenije. Predvidevamo, da bo ta uskladitev dosežena v nadaljnjih usklajeva- 
njih. Pismene pripombe bi v celoti posredoval predlagatelju, nanašajo pa se 
na uresničevanje nalog po letu 1981. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima Albin Pirš, de- 
legat iz občine Kamnik. 

Albin Pirš : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Na 
seji skupine delegatov smo obravnavali predloženo gradivo in smo imeli k 3. 
in 4. točki naslednje pripombe. 

Pri pregledu obeh planskih dokumentov lahko ugotovimo, da so razvojne 
opredelitve presplošne. Smeri in cilji razvoja v naslednjem srednjeročnem 
obdobju so sicer nakazani, niso pa izdelani ukrepi in nakazane poti, kako reali- 
zirati predlagane naloge in cilje. Ob tem gradivu se zastavljajo tudi nekatera 
vprašanja, in sicer, kako je mogoče v planskem obdobju 1981—1985 planirati 
višjo gospodarsko rast kot v letu 1981 glede na predvidene investicije v po- 
sameznih letih tega obdobja? Z gotovostjo namreč lahko predvidevamo, da bo 
realizacija ustvarjenih investicij najvišja v letu 1980 in deloma tudi v letu 1981, 
v naslednjih letih srednjeročnega obdobja pa bo realizacija investicij razum- 
ljivo mnogo manjša, predvsem zaradi manjšega deleža uvožene opreme in 
manjše investicijske aktivnosti na sploh. Zato sprašujemo, v katerem letu no- 
vega srednjeročnega obdobja bo mogoče nadomestiti nižjo planirano rast druž- 
benega proizvoda iz leta 1981 glede na višje planirano poprečje v petih letih? 
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Menimo, da zaradi velikih prizadevanj pri zagotavljanju normalnih tokov 
za enostavno reprodukcijo in ob velikih gospodarskih težavah, načrtujemo pre- 
visoko rast tako v SFRJ kot tudi v SR Sloveniji, s tem pa tudi previsoko po- 
rabo. Tako načrtovanje pa je tudi osnova za preoptimistično načrtovanje v 
občinah in v organizacijah združenega dela. V poglavju 3.7. se načrtuje 3,9% 
stopnja rasti splošne porabe v republiki in federaciji, kar pa je nad rastjo 
planiranega družbenega proizvoda, ki znaša 3,5 % za celotno plansko obdobje. 
V zvezi s tem je sprejemljiva le rešitev, da se tudi ta poraba uskladi z realnimi 
možnostmi bodočega razvoja. 

V poglavju 3.8. — plačilnobilančni in deviznobilančni položaj SR Slove- 
nije, je v 3. odstavku opredeljeno, da naj bi se delež blaga in storitev v celotnem 
družbenem proizvodu od 24% v obdobju 1976—1980 povečal na 33% v pri- 
hodnjem srednjeročnem obdobju. Na ta način primerjamo bruto vrednost iz- 
voza z neto vrednostjo družbenega proizvoda, kar je analitsko nesprejemljivo 
in nam vsebinsko ne prikaže dejanskega pomena izvoza in višje dinamike iz- 
voza glede na planirano gospodarsko aktivnost. S tem precenjujemo pomen 
izvoza za bodočo gospodarsko rast oziroma gospodarsko aktivnost. 

V poglavju 3. 9., predvidevamo strukturo zaposlenosti, ni pa obdelan pro- 
gram o usmerjenem izobraževanju, ki bo dolgoročno moral reševati problem 
strukturalnih neskladij na področju zaposlovanja, kar bo lahko eden od ključ- 
nih socialno-ekonomskih problemov bodočega razvoja. 

Tudi resolucija za leto 1981 ni dovolj konkretna in ne seže v bistvo pro- 
blema, in sicer, kako povečati proizvodnjo hrane oziroma kako omogočiti 
uresničitev sedanje ravni proizvodnje. 

V točki 4.3., kjer je govora o oskrbi prebivalstva, je sicer navedeno, da se 
bo kmetijska proizvodnja zvišala za 3,5%, ni pa omenjeno, kakšna sredstva 
so za to potrebna oziroma s kakšnimi sredstvi bomo to dosegli. Posebno pa ni 
opredeljena nujna oskrba kmetijstva z umetnimi gnojili, ki so sploh pogoj za 
zagotavljanje enostavne reprodukcije na tem področju. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima Majda Petrovič, delegatka iz 
občine Ptuj. 

Majda Petrovič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Bom kratka, ker je dosti pripomb že bilo podanih. K osnutku družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 imamo naslednje pripombe. 

V naši občini menimo, da osnutek družbenega plana ne bi smel biti manj 
konkreten od dogovora o njegovih temeljih. Opredelitve v osnutku plana pa 
so presplošne, pa tudi nedosledne in nedorečene, tako po vsebini kot tudi pri 
navajanju nosilcev nalog. Neustrezno je vključen prostorski vidik, ker so na- 
kazane le splošne ugotovitve, kar ne omogoča usklajevanje interesov in opre- 
deljevanje obveznosti v družbenih planih občin. 

Danes smo tudi že slišali, da je nerealno predvidevanje rasti zaposlovanja 
v družbenih dejavnostih za 2%. Tej pripombi se pridružuje tudi naša občina. 
Večji poudarek bi bilo potrebno dati zaposlovanju v privatnem sektorju, saj 
so ocene, da bo v prihodnjem srednjeročnem obdobju zaposlenih 7000 oseb 
glede na možnosti zaposlovanja na tem področju, preskromne. Glede na nave- 
deno, bi bilo potrebno rast zaposlovanja ponovno proučiti in jo tudi opredeliti 
po posameznih področjih — poglavje 3., točka 3.9. 
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V poglavju 4., točka 4.1. — smeri prestrukturiranja gospodarstva, razvojne 
usmeritve in programi niso enakovredno obravnavani. V besedilu so na primer 
podrobne opredelitve programov strojništva zelo splošne, nejasne pa so usme- 
ritve in programi barvne metalurgije, čeprav so te opredelitve v dogovoru o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije jasne in konkretne. Iz besedila osnutka 
družbenega plana ni moč razumeti, kakšne so družbeno dogovorjene naloge za 
aluminijsko industrijo. Zato naj bo tudi za to področje besedilo bolj jasno opre- 
deljeno. 

V zvezi z osnutkom resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR 
Slovenije v letu 1981 pa menimo, da je premalo konkreten, zlasti pri usmerjanju 
kreditno-monetarne in cenovne politike ter pri investicijah, kjer je potrebno 
upoštevati naloge glede prestrukturiranja gospodarstva. Povsem izostale so 
tudi razvojne usmeritve na področju energetike, komunalne in prometne infra- 
strukture, gradnje stanovanj in drugih gospodarskih in negospodarskih ob- 
jektov. Tudi ukrepi za doseganje 3,5% rasti kmetijske proizvodnje v letu 1981 
so preveč splošni in ne upoštevajo zahteve naše občine, da bi financiranje pri- 
dobivanja in usposabljanja kmetijskih zemljišč, obrambe pred točo in nekaterih 
intervencij za večjo proizvodnjo hrane moralo imeti širši družbeni značaj. 

Pri proizvodnji mesa smo mnenja, da bi morali uveljavljati ustrezne spod- 
bude za večjo prirejo vseh vrst mesa in ne le govejega in svinjskega. V zvezi 
s kmetijstvom tudi pripominjamo, da bi v resoluciji morali konkretneje opre- 
deliti načrtovane melioracije v SR Sloveniji ter druge olajšave za vlaganje v 
kmetijstvo. To velja tudi za potrebna devizna sredstva za uvoz nujno potreb- 
nih repromaterialov za kmetijstvo. 

Ocenjujemo, da našteti ukrepi za večje spodbujanje izvoza ne morejo biti 
linearni za vse izvoznike, pač pa je treba nakazati večjo selektivnost ne le 
uvoza, pač pa tudi izvoza. Nevzdržno je spodbujati izvoz tistih surovin in izdel- 
kov, ki jih močno primanjkuje na domačem trgu, na primer pri nas gnojila in 
zaščitna sredstva, pač pa bo treba bolj stimulirati izvoz izdelkov, katerih cene 
se doma prosto oblikujejo in lahko pričakujemo probleme s plasmajem zaradi 
znižane kupne moči prebivalstva. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima Janko Bezjak, delegat iz ob- 
čine Murska Sobota. 

Janko Bezjak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupščina občine Murska Sobota je na seji Družbenopolitičnega zbora, dne 
19. novembra 1980, na seji Zbora združenega dela in Zbora krajevnih skupnosti 
20. novembra 1980 razpravljala o osnutku družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1981—1985. Zbori so menili, da je osnutek plana dobra osnova za raz- 
pravo o razvojnih usmeritvah v SR Sloveniji in ga podpirajo. 

Zbori občinske skupščine so sprejeli naslednja načelna stališča in mnenja: 
1. V osnutku plana so razvojne usmeritve presplošne, naloge pa so v do- 

ločenih poglavjih premalo konkretne in zavezujoče. 
2. Plan je zastavljen premalo ambiciozno, predvsem pri usmeritvah tistih 

dejavnosti, ki so odločujočega pomena za hitrejši gospodarski razvoj naše 
republike. 

3. V osnutku plana so ustrezno opredeljene stabilizacijske usmeritve. V 
nasprotju s tem pa so predvidevanja glede povečanja sredstev za splošno po- 
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rabo, hitrejše stopnje rasti števila zaposlenih v družbenih dejavnostih in glede 
hitre rasti materialnih stroškov v družbenih dejavnostih. 

4. Besedilo se v osnutku plana večkrat brez potrebe ponavlja. 
K posameznim točkam imajo zbori občinske skupščine in naša delegacija 

naslednje konkretne pripombe. 
V poglavju 3.4. so predvidena večja vlaganja v kmetijsko proizvodnjo, 

vendar v absolutnih zneskih to ne pomeni bistvenega povečanja. Glede na po- 
membnost proizvodnje hrane in prioriteto, ki je dana tej dejavnosti, bi bilo 
potrebno proučiti realnost teh vlaganj in možnosti za povečanje sredstev za 
naložbe v kmetijsko proizvodnjo. 

V poglavju 3.7., ki govori o splošni porabi, bi bilo potrebno predhodno 
dogovoriti obveznosti do federacije, ki ne bi smele bistveno vplivati na pove- 
čevanje sredstev za splošno porabo v naši republiki. 

V poglavju 3.8. se daje prednost uvozu reprodukcijskega materiala, ome- 
juje pa se uvoz opreme, kar bo vplivalo na počasnejšo modernizacijo v neka- 
terih dejavnostih. Uvoz opreme, ki se ne proizvaja v državi, bi moral prav tako 
imeti določeno prioriteto, saj bomo v nasprotnem v razvoju gospodarstva tehno- 
loško zaostajali. 

V poglavju 4.1. so predvidene osnovne usmeritve razvoja posameznih dejav- 
nosti gospodarstva. Opredelitev teh usmeritev je presplošna in brez materialne 
osnove, premajhen pa je poudarek na dejavnostih, ki naj bi bile nosilci razvoja. 

V točki 4.1.9. je bilo potrebno pri razvoju raziskovalne dejavnosti poudariti 
svobodno menjavo dela in usmeriti raziskavo na tista področja, kjer bo zdru- 
ženo delo imelo interese. Na osnovi tega bi se morali določiti programi, ne pa le 
obseg sredstev in število kadrov, kar predvideva osnutek plana. 

V poglavju 4.1.10. naj se tretji odstavek dopolni z naslednjim besedilom: 
»Prek kvalifikacije, potrebne zaradi spremembe strukture dela, bodo temeljne 
organizacije združenega dela, v skladu s svojimi plani potreb po kadrih, še 
dodatno.. .«. 

Na koncu četrtega odstavka tega poglavja naj se doda naslednji stavek: 
»Tudi štipendije iz združenih sredstev bodo podeljevane v skladu z globalnimi 
kadrovskimi potrebami združenega dela«. 

Večji poudarek je potrebno dati nalogam združenega dela pri zagotavljanju 
pogojev pri izvajanju usmerjenega izobraževanja. 

V poglavju 4.4. se predvideva izgradnja 65 000 stanovanj, kar ni realno 
glede na hitro rast cen v gradbenih dejavnostih in glede na vire sredstev, 
ki naj bi se zagotovili v obdobju 1981—1985. 

V poglavju 4.5.1., točka a) se v osnovnem šolstvu predvideva postopna odpra- 
va večizmenskega pouka. Glede na realne materialne, prostorske in kadrovske 
možnosti se bo leta 1985 odpravil le troizmenski pouk, še vedno pa bo v posa- 
meznih šolah ostal dvoizmenski pouk. 

V poglavju 4.5.1., točka b) se zelo omejuje gradnja kapacitet v otroškem 
varstvu. Na nekaterih območjih so še vedno prisotne velike potrebe po kapa- 
citetah otroškega varstva. Zato naj bi se gradnja tovrstnih objektov omejila 
le na področjih, kjer je odstotek zajetih otrok, organiziranih v predšolsko var- 
stvo, nad republiškim povprečjem, 

V poglavju 4.5.1., točka c) se v predzadnjem odstavku v drugi vrsti za be- 
sedo: »preventivi« doda naslednje besedilo: »razvijati in širiti dela na področju 
zdravstvene vzgoje prebivalstva, uvajanju in širjenju zdravljenja in zdravstvene 
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nege obolelih na domu ter preventivna osnova zdravstvenemu varstvu na 
terenu«. 

V poglavju 4.5.2. naj se pri zajamčenem osebnem dohodku črta varianta, na 
24. strani pa naj se črtajo 6., 7. in 8. odstavek, ker to ne sodi v plan, ampak 
v samoupravne sporazume. 

V poglavju 4.8. je premalo poudarjeno urejanje prostora. 
V poglavju 4.11. naj se v zadnjem odstavku v 15. vrsti za besedo: »družbe- 

nem« dodata še besedi: »in zasebnem«. 
V poglavju 4., točka 5.3. naj se varianta »v Ljubljanski banki združeni 

banki« črta. V tem poglavju bi prav tako bilo potrebno opredeliti naloge ostalih 
bank, ki poslujejo v republiki Sloveniji, ne pa izpostaviti samo Ljubljansko 
banko. 

V točki 5.9. naj se črta četrti odstavek, ki govori o sredstvih primarne emi- 
sije. Ta vprašanja so urejena s predpisi in zato tega ni potrebno vnašati 
v plan. 

V poglavju 5.10. bi bilo potrebno opredeliti dodatna sredstva in vire za 
oblikovanje republiških in občinskih rezerv. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima Vladimir Krmelj, 
delegat iz občine Skofja Loka. 

Vladimir Krmelj: Tovarišice in tovariši delegati! K osnutku družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 smo v občini Skofja Loka 
oblikovali naslednjo pripomibo, ki se nanaša na področje prometa oziroma 
urejanje prometa. 

V postopku sočasnega in srečujočega planiranja v okviru dogovora o teme- 
ljih družbenega plana in družbenega plana občine pripravljamo tudi dokument 
oziroma elaborat o stroških izgradnje infrastrukture in družbenih dejavnosti 
glede rudnika urana Zirovski vrh, z namenom, da bi v občini ločeno obravnavali 
investicijski poseg v rudniku urana. Ta investicijski poseg spremljajo poleg 
samih stroškov investicije tudi infrastrukturni stroški, ki vključujejo stroške 
izgradnje ceste, PTT, vodovoda, kanalizacije, čistilne naprave, priprave stavbnih 
zemljišč, stanovanjske gradnje, trgovine, zdravstvenega doma z lekarno ter 
stroške telesnokulturnih objektov. Del sredstev za financiranje navedenih infra- 
strukturnih objektov se bo zagotavljal tudi v okviru občinskih interesnih skup- 
nosti družbenih dejavnosti in materialne proizvodnje, drugi del sredstev pa se 
bo zagotavljal v okviru interesne skupnosti elektrogospodarstva. V dosedaj 
objavljenih in obravnavanih dokumentih interesne skupnosti elektrogospodar- 
stva in v osnutkih dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1981—1985 je obravnavana investicija vsebovala tudi sredstva za izgrad- 
njo uranske ceste, ki poteka na trasi od Jeprce do Todraža. Iz osnutka družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 oziroma iz dokumentacijskega 
gradiva pa je razvidno, da ne gre za celotno cestno povezavo, ampak samo za 
odsek Zminec—Todraž, izpuščen pa je odsek Jeprca—Zmiinec oziroma tisti del 
prek Škofje Loke, ki je tudi najbolj ozko grlo celotne ceste. 

Skupina delegatov je bila seznanjena s stališči Družbenopolitičnega zbora, 
ki je ob obravnavi navedenega elaborata zahteval, da se navedena cestna poveza- 
va v celoti vključi v predlog dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije 
in v družbeni plan SR Slovenije, prav tako pa tudi v samoupravni sporazum 
o temeljih plana interesne skupnosti za ceste in interesne skupnosti elektro- 
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gospodarstva. Prav tako je tudi zahteval, da se sofinanciranje ostale infra- 
strukture dogovori v okviru interesne skupnosti elektrogospodarstva. Samo- 
upravni sporazumi o temeljih planov občinskih samoupravnih interesnih skup- 
nosti in predlog dogovora o temeljih družbenega plana občine vsebuje elemente 
za sofinanciranje infrastrukture v Gorenji vasi, v primeru izpada financiranja 
celotne cestne povezave pa bo otežkočeno sklepanje občinskih sporazumov in 
dogovorov, ker le-ti vsebujejo tudi elemente sofinanciranja rudnika urana 
Zirovski vrh. 

K osnutku plana smo imeli tudi nekatere načelne pripombe, ki so vse- 
bovane v zapisniku skupine delegatov in jih zato sedaj ne bi bral. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima Zdravko Dolinšek, delegat iz 
občine Maribor. 

Zdravko Dolinšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Dovolite, da v imenu delegatov Skupščine občine Maribor posredujem 
nekatere bistvene pripombe k osnutku plana. 

V razpravi o predloženem dokumentu so bile prisotne nekatere dileme in 
odprta vprašanja, pri čemer pa je potrebno poudariti, da razprava o osnutku 
družbenega plana SR Slovenije ni potekala v samoupravnih organizacijah 
in skupnostih, temveč le v nekaterih ožjih strokovnih in samoupravnih organih. 

V načelni razpravi so delegati ugotovili, da je osnutek plana v nekaterih 
opredelitvah še dokaj splošen in nedosleden, saj so na nekaterih področjih opre- 
deljene konkretne naloge in nosilci, druga področja, kar smo danes že ugotovili, 
pa so opredeljena zelo splošno. Ponekod so opredeljene dejavnosti, drugod pa 
ožji proizvodni program ali pa celo izdelki. 

Nadalje so delegati poudarili, da nakazani materialni okviri razvoja izhajajo 
iz stabilizacijskih opredelitev, pri čemer posamezni programi in naloge niso 
usklajene s temi okviri. Delegati so kljub nekaterim pomislekom podprli 3,5% 
rast družbenega proizvoda ter se posebej zavzeli za to, da je potrebno vztrajati 
na tem, da se mora ostala skupna poraba uokviriti v 2,9'°/» stopnjo rasti, še po- 
sebej, ker je sprejeta hitrejša rast na področju usmerjenega izobraževanja in 
znanstveno raziskovalne dejavnosti. 

Za področje splošne porabe delegati menijo, da je potrebno s sredstvi 
zagotavljati realizacijo tistih nalog, ki jih imajo družbenopolitične skupnosti v 
ustavi in zakonih, nikakor pa ni mogoče prenašati v breme splošne porabe 
nekaterih nakazanih negospodarskih investicij. Ker so se delovni ljudje in občani 
Maribora z referendumom odločili za preoblikovanje občine v 6 občin, kar je 
v skladu z nadaljnjim razvojem političnega sistema socialističnega samouprav- 
ljanja, menimo, da bi izvajanje te naloge moralo najti tudi ustrezno mesto 
v posameznih poglavjih osnutka družbenega plana SR Slovenije, saj je uresni- 
čitev referendumske odločitve najmanj naloga srednjeročnega obdobja, ko bo 
v SR Sloveniji 65 namesto dosedanjih 60 občin in tri posebne družbenopolitične 
skupnosti namesto dosedanjih dveh. 

Pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja je načelno sicer oprede- 
ljeno v poglavju 4 in 4.7., pri tem pa je posebej določeno, da bo to doseženo tudi 
z gradnjo objektov gospodarske infrastrukture, kakor tudi z objekti družbenega 
standarda. Te opredelitve pa so v nasprotju z drugimi poglavji in tudi z dru- 
gimi planskimi dokumenti, ker bo izgradnja prej navedenih objektov skoncen- 
trirana le na nekaterih področjih. 

37 
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Glede opredelitve manj razvitih obmejnih območij pa menimo, da je med 
ta območja potrebno vključiti še krajevne skupnosti občine Maribor, ki so ob 
meji, ob tem pa je treba tudi upoštevati oblikovanje občine Maribor-Slovenske 
Gorice. Zato bomo tudi podprli amandma občine Radlje ob Dravi. 

Ob planiranju družbenega razvoja v naslednjem srednjeročnem obdobju je 
treba oceniti naravnanost pripravljenih planov z vidika: 

1. Koliko postavljajo na prvo mesto spreminjanje ekonomskega, socialnega 
in političnega položaja delavcev in delovnih ljudi in ali so vse opredelitve pod- 
rejene temu cilju, kakor tudi ali planske usmeritve nastajajo kot rezultat odlo- 
čujoče vloge delavcev. 

2. Koliko strukturne spremembe gospodarstva oziroma ah opredeljeni in- 
strumenti omogočajo, da se namesto stare predelovalne industrije spodbuja 
preusmeritev na prodorne, dolgoročne in perspektivne programe. 

3. Ali težijo k temu, da naj razviti v razvoju počakajo nerazvite, namesto 
da bi hitrejši razvoj razvitih območij ustvarjal večje možnosti za razvoj manj 
razvitih. 

4. Kolikšne so potrebe po korigiranju nekaterih elementov v politiki solidar- 
nosti in tudi v politiki policentričnega razvoja oziroma hitrejšega razvoja manj 
razvitih na nekaterih področjih, ker bi tisti, ki pretežno združujejo sredstva za 
te programe, prišli postopoma v slabši položaj od tistih, ki so deležni teh pro- 
gramov, pri čemer ne želimo lokalnega zapiranja. 

5. Ali so zagotovljene takšne rešitve, ki bodo zaostrile odgovornost zlasti 
tam, kjer se je razvoj usmerjal v podvajanje predelovalnih zmogljivosti, niso 
pa bile spodbujane tiste dejavnosti, ki imajo komparativne prednosti in so prio- 
ritetne, kot so surovine, energija, hrana in zato danes obremenjujejo razvojne 
možnosti, ko terjajo dodatno angažiranje dohodka za izpolnitev teh nalog, ob 
veliki negotovosti tistih, ki so združevali sredstva za zagotovitev teh potreb. 

6. Ali gre za uveljavljanje programov, pri katerih dolgoročna perspektiva 
ni jasna in so zato izčrpane možnosti razvoja drugih dolgoročno prodornih pro- 
gramov in 

7. Ah gre za enakopravnost vseh organizacij v reprodukcijskih celotah pri 
proizvodnji in zlasti ustvarjanju dohodka. 

Ponovno poudarjam, da razprava o planskih dokumentih ni mogla biti 
celovita, saj smo pravkar prejeli dogovor o temeljih družbenega plana SR Slo- 
venije, ki je podlaga za družbeni plan SR Slovenije. Prav tako še niso znane 
kvantifikacije v samoupravnih sporazumih republiških samoupravnih interesnih 
skupnosti družbenih dejavnosti in materialne proizvodnje. 

Nadalje opozarjamo na nesprejemljivost postopkov sprejemanja temeljev 
planov tozd, kot so bih objavljeni v Gospodarskem vestniku št. 45, saj delavci 
še do danes niso dobili pregleda vseh materialnih obveznosti, ki izhajajo iz 
sporazumov samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti in ma- 
terialne proizvodnje. Zato predlagam, da se dogovor o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije ne sprejme, dokler ne bo usklajen z drugimi spremljajočimi plan- 
skimi akti. Prav tako predlagam, da se roki za sprejemanje temeljev planov tozd 
podaljšajo tako, da se zagotovi ustrezen čas za razpravo, uskladijo pa naj se tudi 
samoupravni sporazumi republiških samoupravnih interesnih skupnosti s spre- 
jetimi smernicami glede 10®/o zaostajanja skupne porabe za rastjo družbenega 
proizvoda oziroma dohodka. To toliko bolj, ker smo se v Mariboru uskladili na 
takšni ravni, ki ne dovoljuje nadaljnjega zniževanja občinskih programov, saj 
obstaja resna nevarnost, da nekaterih začetnih nujnih investicij ne bomo mogli 
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realizirati. To se nanaša na bolnišnico, otroški oddelek, interni oddelek, Narodno 
gledališče, osnovno šolo Tabor in še nekatere druge investicije. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima Branko Pucelj, 
delegat iz občine Šmarje pri Jelšah. 

Branko Pucelj: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Na seji skupine delegatov smo obravnavali številne pobude, mnenja in do- 
polnitve, ki so se izoblikovale v široki javni razpravi o osnutku srednjeročnega 
plana SR Slovenije in o osnutku resolucije za leto 1981. Vsebinske pripombe, 
ki se nanašajo tudi na Oba omenjena dokumenta, smo posredovali že ob pripravi 
osnutka dogovora o temeljih plana SR Slovenije, pri tem pa smo ugotovili, da 
so predlagatelji naše pripombe prezrli. Zato smo se odločili, da ponovno opozo- 
rimo na probleme glede skladnejšega regionalnega razvoja. 

Načelno velja ugotovitev, da osnutek družbenega plana, predvsem pa reso- 
lucija ne vključujeta naloge glede skladnejšega razvoja in da pomenita glede 
tega še korak nazaj v odnosu na dogovor o temeljih plana. Glede na dejstvo, 
da naj bi bil na osnovi zakona o skladnejšem regionalnem razvoju celoten sistem 
konkretnih programov, nalog in ukrepov opredeljen v planskih dokumentih, se 
nam ob pomanjkanju le-teh zastavlja vprašanje, ali imamo v Sloveniji v na- 
slednjem srednjeročnem razdobju dovolj pripravljenosti za načrtno pospeše- 
vanje skladnejšega regionalnega razvoja. Imamo vtis, da se zaradi zaostrenih po- 
gojev gospodarjenja in drugih nalog skuša ta problem prepustiti samo manj raz- 
vitim, čeprav so sedanja razvojna neskladja eden od glavnih vzrokov nestabil- 
nosti. Zato ponovno poudarjamo, da bi bilo potrebno v družbenem planu in 
v resoluciji nekatere ključne naloge glede pospeševanja hitrejšega razvoja manj 
razvitih območij bolj konkretizirati in na novo opredeliti. 

Menimo, da naj bi banke pospeševale vlaganja z ugodnimi kreditnimi 
pogoji ter z večjo udeležbo pri kreditiranju naložb na manj razvitih območjih. 

Predlagamo, da se iz proračunskih sredstev poleg kompleksnih in inicialnih 
razvojnih programov, ki se nanašajo na manj razvita območja, financira tudi 
del stroškov za izdelavo projektne dokumentacije za družbeno verificirane 
naložbe na manj razvitih območjih in ne le na manj razvitih obmejnih območjih. 

Pri razvojnih usmeritvah SIS s področja gospodarstva v večini primerov 
ni opredeljen odnos do razvoja manj razvitih oziroma je zelo splošen in ne- 
obvezujoč. Po našem mnenju bi morah vse SIS s področja gospodarstva opre- 
deliti svoje naloge glede razvoja manj razvitih območij, še posebej pa predla- 
gamo, da se v družbeni plan SR Slovenije 1981—1985 vključijo naslednje raz- 
vojne usmeritve: 

a) samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva naj omogoči ize- 
načevanje pogojev glede koriščenja električne energije vseh porabnikov; 

b) zagotovi naj se elektrifikacija vseh še neelektrificiranih gospodarstev 
v SR Sloveniji do leta 1985, 

c) komunalne skupnosti naj bi prek Zveze komunalnih skupnosti Slovenije 
združevale ustrezna sredstva za urejanje industrijskih in stanovanjskih con 
na manj razvitih območjih, 

d) na področju vodnega gospodarstva predlagamo, da naj se kot prioritete 
opredelijo že začete naložbe, med območja, ki jim primanjkuje vode, pa naj se 
vključi tudi območje Kozjanskega. 

37* 
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Naloge na področju ljudske obrambe in družbene samozaščite obvezujejo vse 
družbenopolitične skupnosti v Sloveniji v enaki meri. Pri tem pa se je v pre- 
teklosti dogajalo, da je bilo združeno delo neke občine veliko bolj obremenjeno 
pri financiranju teh nalog, kot v razvitejših občinah, ob tem, da so bila zbrana 
sredstva, kljub dopolnjevanju iz republiškega proračuna, znatno nižja glede na 
enotni in obvezni program. Take razlike, kot smo jih imeli v preteklosti na tem 
občutljivem področju, vsekakor niso sprejemljive. Zato predlagamo, da se 
uvede neka oblika solidarnostnega prelivanja sredstev tudi na tem področju. 

Prav tako bi morali opredeliti minimalen ali zajamčen program in se do- 
govoriti o enotnih obremenitvah združenega dela, pri čemer naj bi se sredstva 
iz razvitejših sredin prelivala na manj razvita območja. To je še toliko bolj 
opravičljivo, saj posamezne komponente splošnega ljudskega odpora s svojimi 
nalogami pokrivajo veliko širša območja kot so občine in v končni fazi sodijo 
v enotni sistem splošnega ljudskega odpora, ki mora biti glede na gospodarsko 
moč republike bolj enakopravno razvit. 

Ob zaključku bi poudaril, da so naše trditve glede pripravljenosti za sklad- 
nejši razvoj upravičene, saj v osnutku resolucije za leto 1981, razen področja 
zaposlovanja, ni omenjeno pospeševanje mainj razvitih, čeprav smo pričakovali, 
da bo vsaj v osnovnih usmeritvah in nalogah družbenoekonomskega razvoja 
SR Slovenije v letu 1981 posebej poudarjeno načelo skladnejšega regionalnega 
razvoja. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima Marko Kobe, delegat iz ob- 
čine Črnomelj. 

Marko Kobe: Tovarišice in tovariši delegati! V občini Črnomelj smo 
k osnutku družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 oblikovali 
naslednje pripombe: 

V poglavju 4.3.2. — promet, so v četrtem odstavku podane konkretnejše 
usmeritve za vlaganja v cestno infrastrukturo v prihodnjih petih letih. Med dru- 
gim je navedeno, da bo poudarek na dokončanju začetih odsekov. Menimo, da je 
ta določba nerealna, saj je iz dokumentacije k osnutku družbenega plana raz- 
vidno, da razen dveh primerov v plan ni vključen noben drug že začeti odsek 
regionalnih cest v Sloveniji. Zavedamo se gospodarskih težav, kljub temu pa 
predlagamo, da se v drugi vrsti citiranega odstavka za besedilom: »na dokon- 
čanju začetih odsekov« doda besedilo: »na manj razvitih območjih oziroma na 
območjih občin, ki bodo imele v obdobju 1981—1985 status prehodnega ob- 
dobja«. Dopolnitev je potrebna zaradi tega, ker so te občine v težavnem položaju, 
saj imajo slabo dediščino iz preteklosti in se morajo boriti z začetnimi težavami. 

Ugotavljamo, da je plan izgradnje cestne infrastrukture v prihodnjem pet- 
letnem obdobju v nasprotju z intencami predloga zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o pospeševanju skladnejšega razvoja v Sloveniji ter v na- 
sprotju z besedilom poglavja 4.7. osnutka družbenega plana. To se nanaša pred- 
vsem na drugi in tretji odstavek, v katerem sta kot prednostni nalogi opredeljeni 
pospeševanje policentrične poselitve ter nadaljevanje dograjevanja gospodarske 
infrastrukture, ki je vsekakor pomembna za policentrično naselitev oziroma pre- 
prečevanje odseljevanja. V planu za obdobje 1976—1980 je bila na območju 
Pokolpja predvidena modernizacija 48 km regionalnih cest. Od tega je realizi- 
ranih samo 16 km, kar je približno 1/3. To pa je bistveno manj, kot je bilo pla- 
nirano. V kolikor bi se takšen trend nadaljeval, ocenjujemo, da bomo v opremlje- 
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tiosti cest pričeli ponovno zaostajati za ostalimi območji v Sloveniji, čeprav je 
to ključni pogoj za razvoj. Zato menimo, da je potrebno v planske dokumente za 
prihodnje obdobje nujno vnesti najmanj dokončanje začetih odsekov na manj 
razvitih območjih in v občinah, ki bodo imele status prehodnega obdobja. 

O vpisovanju posojila za ceste so bili občani seznanjeni s programom izgrad- 
nje cest v obdobju 1976—1980. Glede na to, da program v večjem delu ni rea- 
liziran in da ni predvidena realizacija tega programa tudi v prihodnjih petih 
letih, občani upravičeno negodujejo in odločno zahtevajo doslednejše izvajanje 
dogovorjenih ukrepov za pospeševanje razvoja manj razvitih območij. Cas je 
namreč, da se omogoči lasten razvoj teh območij, saj se samo na pričakovanjih 
ne da hitreje razvijati. 

Podobna neskladja med načelnimi usmeritvami za pospeševanje skladnej- 
šega razvoja in med konkretnimi rešitvami v planskih dokumentih ugotavljamo 
tudi na drugih področjih, in sicer tako na področju materialne proizvodnje, kot 
tudi na področju družbenih dejavnosti. To se nanaša na elektrogospodarstvo, že- 
lezniško gospodarstvo, kulturo in tako dalje. Zato menimo, da je treba v procesu 
nadaljevanja dogovarjanja v plane dosledneje vgrajevati usmeritve ter druž- 
bena in politična prizadevanja za pospeševanje skladnejšega razvoja SR Slo- 
venije. Zlasti je potrebno z ugodnejšimi kreditnimi pogoji omogočiti razvoj indu- 
strije, da bodo ta območja mogla resnično napredovati. 

V dokumentacijskem gradivu je opredeljena projekcija varovanja naravne 
dediščine. Glede področja doline Kolpe še vedno ugotavljamo neskladja oziroma 
nasprotujoče si pristope med Slovenijo in Hrvatsko. V Sloveniji se namreč za- 
vzemamo za ohranitev Kolpske doline zaradi naravnih lepot, v Hrvatski pa so že 
več kot 10 let prisotna resna razmišljanja o energetski izrabi Kolpe, o večjih za- 
jezitvah, o dolenjski železnici in celo o odvzemu gornjega toka za potrebo Kvar- 
nera. Prav gotovo je, da se je treba sporazumeti s Hrvatsko o bodočnosti te 
doline, saj je jasno, da v tej dolini ne more biti vse — železnica, rečna plovba, 
hidroelektrarne, mlini, ipd. 

V občini Črnomelj podpiramo prizadevanja za načrtno varovanje doline 
Kolpe, iz dokumentacijskega gradiva pa je razvidno, da je treba isti režim, kot 
je na njenem zgornjem toku, zagotoviti tudi na desnem bregu oziroma v 
Hrvatski. Apeliramo na odgovorne dejavnike v republiki Sloveniji, da se za- 
vzamejo za uskladitev koncepta glede nadaljnjega razvoja Pokolpja s Sociali- 
stično republiko Hrvatsko. 

Opozoril bi tudi na nekatera vprašanja glede informiranja. To se nanaša 
zlasti na televizijski sprejem, ki je od Vinice navzgor skrajno slab. Hrvaški pro- 
gram še lahko gledamo, ljubljanskega pa ne oziroma zelo slabo. Zato je treba 
tudi na tem področju nekaj ukreniti, saj tudi mi plačujemo prispevke za RTV 
Ljubljana. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala vam. Besedo ima Janez Zibelnik, de- 
legat iz občine Domžale. 

Janez Zibelnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupščina občine Domžale, izvršni svet in obe delegaciji so razpravljali 
o osnutku družbenega plana za obdobje 1981—1985 in o resoluciji za leto 1981. 
Kljub obširni razpravi na skupščini in v drugih telesih pa imamo samo eno 
pripombo. 
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Menimo, da bi bilo treba v SR Sloveniji ponovno proučiti predvideno realno 
stopnjo rasti izvoza in uvoza, saj bi se morali z bolj intenzivnejšo izvozno poli- 
tiko in ustreznejšimi ukrepi v večji meri vključiti v mednarodno delitev dela. 
Na ta način bi lahko zagotovili večjo možnost uvoza surovin, repromaterialov 
in najnujnejše opreme. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima Igor Dobrovnik, 
delegat iz občine Krško. 

Igor Dobrovnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Da ne bi ponavljal vsega, kar je že bilo dosedaj rečenega k osnutku 
družbenega plana Slovenije za 1981—1985, bom posredoval le eno pripombo. 
O tem danes še ni bilo razprave, nanaša pa se na Skladnejši regionalni razvoj. 

V točki 4.7. naj bi se dodalo naslednje besedilo: »Pospeševanje razvoja 
spominskega območja Žumberak—Gorjanci, ki ga sestavljajo krajevne skup- 
nosti iz občin Črnomelj, Metlika, Novo mesto, Krško in Brežice in krajevne skup- 
nosti iz ustreznih občin SR Hrvatske, bo potekalo v skladu z družbenimi plani 
teh občin, srednjeročnimi plani samoupravnih organizacij in skupnosti v teh ob- 
činah in v skladu s srednjeročnimi plani nosilcev razvoja na republiški ravni. 
To pospeševanje bo potekalo upoštevaje družbeni dogovor o ustanovitvi skup- 
nosti spominskega področja Žumberak—Gorjanci ter politiko skladnejšega regio- 
nalnega razvoja v Socialistični republiki Sloveniji«. 

K resoluciji za leto 1981 pa bi želel izpostaviti štiri pomembne zadeve, ki 
so jih sprejeli naša skupina delegatov in vsi trije zbori Skupščine občine Krško, 
in sicer: 

1. Menimo, da je predvidena 2,5% rast družbenega proizvoda v letu 1981 
nekoliko prenizka. Ob projekciji, da je potrebno realno rast izvoza povečati 
za 7 %, imamo verjetno možnosti, da bi bila rast družbenega proizvoda vsaj 
za 1 % višja od predvidene. Menimo tudi, da bi lahko povečali proizvodnjo 
hrane ob ustreznejši stimulaciji cene, ker nam razen umetnih gnojil ničesar 
ne primanjkuje. 

2. Ob 7% predvidenem povečanju izvoza bi bilo potrebno dopustiti vsaj 
2% porast uvoza. Verjetno pa bi se izvoz lahko še dodatno povečal, če bi se 
povečala sedanja stimulacija izvoza in premije. Za uresničitev nalog na po- 
dročju izvoza morajo biti pogoji izvoza znani vsaj nekaj mesecev pred novim 
poslovnim letom, ni pa sprejemljivo, da se te zadeve urejajo med letom. Na 
tem področju so kasnitve v administraciji večje, kot pa se kasni v organizacijah 
združenega dela. 

3. Resolucija predvideva počasnejšo rast cen, povečanje amortizacije, kar še 
ni povsem znano in večji izvoz. Ob tem pa se predvideva, da bo dohodek hitreje 
naraščal, kar smatramo za nerealno predvidevanje in za nerealno planiranje. 

4. Nadalje je predvideno, da bo rast sredstev za osebne dohodke za 10 % 
počasnejša od rasti dohodka. To projekcijo bomo prav gotovo realizirali glede 
na instrumentarij, ki bo urejal razporejanje dohodka. Toda ob projekciji nižje 
rasti cen, povečane amortizacije, rasti družbenega proizvoda za 2,5%, pove- 
čanja izvoza 7 %, počasnejši rasti sredstev za osebne dohodke glede sna rast 
dohodka, ne bo mogoče zadržati realne osebne dohodke na letošnjem nivoju 
oziroma jih celo povečati za 1 %. Menimo, da bodo realni osebni dohodki padli 
za nekaj odstotkov. S tem v zvezi predlagamo, da v resoluciji določimo, da bodo 
sredstva za osebne dohodke naraščala za 10% počasneje od rasti dohodka, da 
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pa ne omenjamo, kakšni bodo realni osebni dohodki. V resoluciji pa lahko le 
predvidimo, da bodo realni osebni dohodki ostali na letošnji ravni, toda ob tem 
ne smejo uporabljati inštrument, s katerim naj bi sredstva za osebne dohodke 
naraščala počasneje od dohodka za 10 %. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima Branko Mahne, 
delegat iz občine Izola. 

Branko Mahne: Pripomnil bi samo to, da se moj prejšnji prispevek 
nanaša tudi na to točko. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala. Besedo ima Stane Božič, delegat 
iz občine Kranj. 

Stane Božič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati. 
V občini Kranj smo v skupini delegatov razpravljali o vseh teh dokumentih, 
poleg tega pa je tem gradivom posebno pozornost posvetil tudi Izvršni svet, 
imeli pa smo tudi razgovore v nekaterih organizacijah združenega dela. 

Prvo, pri čemer smo se ustavili, je obsežnost gradiva, ki smo ga prejeli. 
Se večje težave pa nam povzročajo kratki roki. Zato je umestno opozorilo, 
ki je bilo v dosedanji razpravi že izrečeno glede ustreznosti in možnosti sodelo- 
vanja delegatov. V bodoče bi bilo potrebno nekaj ukreniti, da bi se delegati 
lahko bolje pripravili in vključevali v razpravo. V naši skupini imamo na- 
vado, da sleherni delegat, ki se udeležuje seje zbora, poroča, v kakšnem položaju 
je bil in kako se je odločal. Poročal bom, da so materiali, ki smo jih danes 
prejeli, povzročali dosti težav pri mojih odločitvah. 

Drugo naše načelno izhodišče je, da morajo biti družbeni plani in usmeritve 
našega bodočega razvoja stabilizacijski in to na vseh področjih. Nemogoče je, 
da se na nekaterih področjih planira po starem, na drugih področjih pa zahteva 
stabilizacijsko obnašanje. Zato mislim, da bi moral predlagatelj pri pripravi teh 
dokumentov izhajati iz te osnovne usmeritve. Na vseh področjih torej moramo 
nekoliko upočasniti razvoj, posebno pa tam, kjer gre za porabo sredstev. 

K posameznim področjem družbenega plana pa smo sprejeli naslednje kon- 
kretne pripombe. 

V družbenem planu 1981—1985 je za usmerjeno izobraževanje in razisko- 
valno dejavnost rečeno, da sta to dejavnika, 'ki naj se vključujeta v prestruktu- 
riranje gospodarstva. Mislimo, da je to dobro, potrebno pa bi bilo konkretneje 
opredeliti, na nekaterih področjih je to posebej možno oziroma zaželeno. 

Opredeljeno je tudi, naj se v družbenih dejavnostih preverijo investicije, 
če se dohodek ne giblje skladno oziroma, če se ne uresničuje kot je bilo pred- 
videno. Mislimo, da je to prav in da bo to načelo upočasnilo investicijsko dina- 
miko, če gibanje dohodka ne bo tako kot je predvideno. Mislimo pa, da bi morali 
na določen način vzpostaviti soodvisnost med dohodkom in tudi drugimi obli- 
kami porabe na področju družbenih dejavnosti. Zavedamo se, da je to za reden 
program oziroma za redno dejavnost težko, obvezno pa bi to moralo veljati za 
razširjeni program. 

V poglavju 4.5. je pri opredeljevanju obsega nadomestil, ob upoštevanju 
predlogov družbenopolitičnih organizacij, ponovno določeno staro razmerje. 
Mislim, da bi bilo umestno opredeliti le najnižje in najvišje stopnje, konkreti- 
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zacijo pa prepustiti družbenemu dogovoru. Pri tem pa bi bilo prav, da sodeluje 
sindikat. 

Glede zaposlovanja vemo, da imamo razmeroma nizko in neustrezno kvali- 
fikacijsko strukturo in da bi jo želeli izboljšati. Izobrazbena struktura mlade 
generacije, ki prihaja iz šol, je mnogo višja, kot pa struktura sedaj zaposlenih. 
Dinamika zaposlovanja je zmanjšana, saj predvidevamo, da bo zaposlenost po- 
rasla za 3 %. Mislim, da bi morali vedeti, da je to lahko zelo težak problem, 
saj bo takšna prelomnica prav pri mladi generaciji, ki se prvič zaposluje. Ce 
bomo to resnično uresničili, potem bi morali pravočasno sprejeti vse ukrepe, 
da se predvsem mlada generacija zaposli, da ne bi imeli problemov nezaposle- 
nosti. Mislim, da bodo tu nastajali izredno težki problemi, ki jih ne bi smeli 
kasneje reševati pod kakšnimi drugimi pritiski, Zato predlagam, da se o tej 
problematiki, čeprav je o tem že bilo govora tudi danes, še enkrat resno raz- 
misli, predvsem kakšne ukrepe bo potrebno sprejeti. Moram reči, da imamo 
pomisleke, ah je možno tako stopnjo zaposlovanja uresničiti brez posebnih 
ukrepov na področju privatnega sektorja. 

Glede vsebine družbenega plana mislimo, da se nekatere zadeve prevečkrat 
ponavljajo, na primer na področju ekonomskih odnosov. Stopnja konkretnosti 
je različna, cene pa so še vedno iz leta 1979, kar bo najbrž kasneje popravljeno. 
Moram reči, da bi se rad opredelil do predloga, ki je bil danes dan glede gradnje 
vzgojnovarstvenih ustanov, veljalo pa bi razmisliti, ali je sprejemljivo stališče, 
da se gradijo vzgojnovarstvene ustanove samo tam, kjer ni doseženo republiško 
povprečje. Stanje, ki ga zdaj imamo, je seveda velikokrat odvisno od sposob- 
nosti združenega dela, problemi pa so dejansko različni. Ce bi primerjali samo 
po številu otrok v vrtcih, potem bi v naši občini bili nekje na povprečju, če 
pa bi primerjali, koliko je otrok v vrtcih glede na število zaposlenih mater, po- 
tem bi bilo stanje seveda čisto drugačno. Mislim, da ne gre za nasprotovanje, 
temveč bolj za pomislek, saj moramo resnično gledati, kakšni so problemi. Na 
tem področju moramo storiti več, saj imamo v vzgojnovarstvenih ustanovah 
komaj 35 % otrok. Mislim, da je to razmeroma nizko povprečje, saj imajo ne- 
katere občine že 90 % otrok v vrtcih. S tem smo bih seznanjeni v eni izmed 
TV oddaj. Takšna situacija gotovo zahteva, da zagotovimo potrebna sredstva, 
saj se družbeni standard mora gibati v bodoče hitreje. 

Imamo tudi pripombo k formulaciji, ki se nanaša na gibanje cen v var- 
stvenih ustanovah. Mislim, da ni potrebno, da smo preveč zaskrbljeni, kakšno 
bo gibanje teh cen. Če je delež, ki ga plačujejo starši, povsod usklajen, potem 
to velja, če pa so bili nekje prispevki staršev manjši, potem pa to gibanje cen 
ni problematično. Zato bi bilo treba to vprašanje oceniti s tega vidika. 

Glede resolucije pa imamo tele pripombe. 
Ob resoluciji za 1981 ni bil predložen tudi spremljajoči dokument, v kate- 

rem naj bi bili konkretizirani nosilci nalog. To bo najbrž še opravljeno. Gre za 
zelo koristen pripomoček za planiranje v občinah, še posebej, če bodo opredeljeni 
tudi roki. 

V poglavju cen je opredeljeno, da bodo cene nižje kot v letu 1980. Glede 
na to, da smo na tem področju dosegli skoraj svetovni rekord, evropski pa prav 
gotovo, bi bilo potrebno opredeliti, s kakšnimi ukrepi bomo dosegli, da se na 
tem področju vrnemo v neke normalne okvire, posebno tam, kjer na cene uvoz 
nima vpliva. Predpise, ki bodo urejali financiranje družbenih dejavnosti, bi 
bilo potrebno čimprej sprejeti, da bi ta sistem zaživel že v začetku tega leta. 
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Mislim, da bi bilo to zelo koristno, še posebej pa za zdravstvo, o čemer bo še 
govora. Sprejemamo načelo, da v letu 1981 ne bi širili pravic. 

S tem v zvezi naj predlagatelj pojasni, ali gre pri tem samo zato, da se ne 
sprejema novih predpisov, ali pa da se ne uveljavlja že sprejetih predpisov. 
S 46. členom zakona o zdravstvenem varstvu se širijo nekatere pravice. Zakon 
bo stopil v veljavo s 1. 1. 1981. V tem zakonu je prav tako opredeljeno, kdo 
vse bo oproščen obveznosti plačevanja participacije, kar bo prav tako vplivalo 
na določeno širjenje teh pravic. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Pismenih prijav ni več. Želi še kdo be- 
sedo? (Ne.) Ce ne, bi tudi to točko prekinili. 

Odrejam pol ure odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 13. uri in se je nadaljevala ob 13.35.) 

Predsednica Silva Jereb: Prehajamo na 4. točko dnevnega 
reda, to je na osnutek resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju 
SR Slovenije v letu 1981. 

Osnutek resolucije je Skupščini predložil v obravnavo njen Izvršni svet. 
Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Zdravka Praznika, direktorja 
Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. Osnutek reso- 
lucije je bil objavljen v Prilogi 13. Poročevalca. Kot gradivo za to točko dnev- 
nega reda ste prejeli še informacijo Izvršnega sveta o problemih preskrbe z 
energijo in reprodukcijskim materialom, z osnovnimi kmetijsko-živilskimi pro- 
izvodi in drugimi proizvodi široke potrošnje. 

Delegate v zboru obveščam, da je bila omenjena informacija pripravljena 
na osnovi številnih delegatskih vprašanj v zvezi s problematiko preskrbe. Tako 
bo v tej informaciji našla odgovor tudi skupina delegatov iz občine Laško, ki 
je zastavila pismeno delegatsko vprašanje glede preskrbe na 40. seji zbora, dne 
30. julija 1980. 

Osnutek resolucije so obravnavali Odbor za družbenoekonomske odnose 
in razvoj in Odbor za finance, ki sta predložila skupno pismeno poročilo, Odbor 
za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, Zakono- 
daj no-pravna komisija in Komisija za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve, ki so prav tako predložili pismena poročila zboru. Želijo poročevalci 
odborov in komisij besedo? (Ne.) 

Osnutek resolucije obravnava danes Družbeno-politi-čni zbor v smislu 
72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije, tako da daje o njem pristojnima 
zboroma svoja stališča. Tako ste prejeli danes na klop tudi predlog stališč 
tega zbora. 

Prav tako ste prejeli na klop predlog ugotovitev in sklepov, ki ga je pri- 
pravila medzborovska skupina delegatov za proučevanje poročil Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije o poteku dogovarjanja o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1981—1985. Predlog ugotovitev in sklepov je bil pri- 
pravljen na podlagi dosedanjih razprav o osnutku resolucije v delovnih telesih 
zbora in Skupščine. Predloženi akt naj bi po razpravi sprejel naš zbor. 

Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Večji del razprave 
smo praktično že izčrpali, tako da imamo samo še 6 razpravljalcev. 
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Besedo ima Manko Golar, delegat iz občine Gornja Radgona. 

Manko Golar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati. 
Skupini delegatov iz občine Gornja Radgona in občine Ljutomer imata tele 
pripombe. 

V osnutku resolucije je določeno, da bodo sprejeti določeni predpisi in 
dogovori, na podlagi katerih naj bi se izvajale posamezne naloge, ki pa še niso 
sprejete. Te predpise in dogovore bi bilo treba čimprej sprejeti in s tem omo- 
gočiti, da se organizacije združenega dela vključijo v izvajanje resolucijskih 
nalog. 

Glede na omejevanje uvoza opreme in nominalne rasti osebnih dohodkov 
je vprašljiva predvidena 1% rast produktivnosti dela v letu 1981. Predvideno 
združevanje deviz za skupne potrebe bo potrebno konkretizirati, da bodo lahko 
izvozne organizacije to združevanje opredelile v svojih planih. Resolucija tudi 
predvideva, da v letu 1981 ne bomo začeli z izgradnjo novih predelovalnih 
objektov mesne industrije. To omejitev bo treba proučiti predvsem z vidika 
tistih organizacij, ki še nimajo svojega proizvodnega procesa zaključenega ozi- 
roma ne razpolagajo z ustreznimi predelovalnimi kapacitetami in na ta način 
ne bodo dosegli večji dohodek in izvoz. 

V točki, 5.3. sta prvi in drugi odstavek v nasprotju. Prvi odstavek govori 
o uporabi tehničnih sredstev, ki naj bi pripomogla k racionalizaciji poslovanja, 
v drugem odstavku pa je opredeljeno, da bodo gospodarske investicije na tem 
področju znatno nižje kot v letošnjem letu. Zastavlja se vprašanje, iz katerih 
sredstev se bo lahko financirala sodobna tehnična oprema, saj se predlaga tudi 
podaljšanje veljavnosti zakona o začasni prepovedi razpolaganja z družbenimi 
sredstvi za financiranje negospodarskih investicij. 

Glede gradbeništva naša delegacija predlaga, da naj bi se odpravile drsne 
skale, ki večkrat povzročajo avtomatizem pri dviganju cen, namesto da bi se 
investitorji in izvajalci sporazumevali. V osnutku resolucije ni dovolj obdelano 
področje skladnejšega regionalnega razvoja. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Besedo ima Jurij Korošec, delegat 
iz občine Tržič. 

Jurij Korošec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Delegati iz občine Tržič imamo k resoluciji naslednje pripombe. Menimo, 
da sta osnutka republiške in zvezne resolucije v poglavjih, ki se nanašajo na 
gibanje sredstev za osebne dohodke ter splošno in skupno porabo preveč ne- 
usklajena. Takšna neusklajenost ima lahko negativne posledice za slovensko 
gospodarstvo. Zato predlagamo, da naj se sredstva za osebne dohodke gibljejo 
vzporedno z rastjo dohodka in ne tako kot je sedaj navedeno, da naj bi naraščala 
za 10 % počasneje. Za skupno in splošno porabo pa predlagamo, da naj sredstva 
naraščajo za 10 % počasneje od rasti dohodka. To predlagamo zato, ker je 
realni osebni dohodek v letošnjem letu občutno padel, v občini Tržič še bolj 
kot pa v republiki. Ce bomo še naprej omej evali rast realnih osebnih dohodkov, 
potem bo to v prihodnjem obdobju težko popravljati. 

Osnutek resolucije predvideva 2,5% rast družbenega proizvoda in rast 
realnega izvoza za 7 %. Menimo, da je težko uresničljiva zahteva, da naj bi 
se izvoz realno povečal za 7 %, ob tem da naj bi uvoz ostal v letošnjih okvirih. 
Združeno delo v naši občini ima bistveno večji izvoz, vendar pa tudi uvoz. 
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V devetih mesecih letošnjega leta smo z izvozom pokrili uvozne potrebe za celo 
leto. Zato ob tako načrtovanih pogojih v prihodnjem letu oziroma v prihod- 
njem obdobju ne bomo mogli uresničiti realno povečanje izvoza za 7 %. To 
velja tudi za ostale občine, ki ustvarjajo precejšen presežek pri izvozu. Na po- 
dročju izvoza so pred nami precejšnje zahteve. Zato nas najbolj moti to, da 
v resoluciji ni konkretnih opredelitev, koliko deviznih sredstev bomo združevali 
v združenem delu za skuipne naloge, čeprav je za gospodarstvo pomembno, 
da je seznanjeno, s kakšnimi deviznimi sredstvi bo razpolagalo v prihodnjem 
letu. Ob tem pa se zavedamo, da bo zagotovitev nemotenega poteka proizvodnje 
terjala velike napore, tako glede oskrbe s surovinami kot tudi z reproduk- 
cijskim materialom iz uvoza. 

Menimo, da bi zato združeno delo moralo čimpreje vedeti, s kakšnim dele- 
žem deviz bo v letu 1981 razpolagalo. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima Ignac Sedmak, 
delegat iz občine Koper. 

Ignac Sedmak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Kratek bom iz dveh razlogov, ker je bilo v teh materialih danes že dosti 
povedanega in ker nas preganja čas. Rad pa bi opozoril na vprašanje, ki danes 
še ni bilo omenjeno. 

Skupina delegatov za Zbor občin iz občine Koper je pri obravnavi osnutka 
resolucije o družbeno-ekonomski politiki in razvoju Slovenije v letu 1981 skle- 
nila, da se v načelu podpre predloženi osnutek resolucije. Poudarjeno pa je bilo, 
da še vedno ni prave odločnosti za uspešnejši pristop k stabilizaciji do vseh 
področij. Zlasti ni čutiti trdnejše usmeritve organizacij združenega dela za 
ustvarjanje lastnih obratnih sredstev in za modernizacijo tehnološke opreme, 
kd v današnjem tempu razvoja zelo hitro zastareva. 

Predloženi dokumenti po naši oceni dajejo še vedno prevelik poudarek 
vlogi bank. V praksi se še vedno dogaja, da banke najraje kreditirajo normalno 
proizvodnjo s kratkoročnimi krediti in relativno nizko obrestno mero. To pa 
v času visoke inflacije ne spodbuja organizacij združenega dela k dobremu 
gospodarjenju. Enakega mnenja o bankah in njihovi vlogi ter obnašanju v 
praksi so bili tudi delegati zborov naše občinske skupščine, ki so 13. 11. 1980 
obravnavah osnutek družbenega plana Slovenije za naslednje srednjeročno 
obdobje in osnutek resolucije za leto 1981. Zato naša skupina delegatov pred- 
laga, da se pri pripravi kočnega predloga resolucije temeljiteje pretehta mesto 
in vloga bank v vseh dokumentih, ki jih pripravljamo za naslednje srednje- 
ročno obdobje. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Janko 
Bezjak, delegat iz Murske Sobote. 

Janko Bezjak: Zbori občinske skupščine Murska Sobota in delegati 
naše delegacije menimo, da je osnutek resolucije dobra osnova za razpravo in ga 
kot takšnega podpiramo, k osnutku resolucije pa dajemo naslednje splošne pri- 
pombe: 

1. Osnutek resolucije navaja določene predpise in dogovore, na podlagi 
katerih bi se izvajale posamezne naloge, ki pa še niso sprejeti. Te predpise in 
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dogovore bi bilo potrebno čimprej sprejeti zaradi lažjega vključevanja organi- 
zacij združenega dela v izvajanje resolucijskih prizadevanj. 

2. Ob omejevanju konjukture, uvoza cpreme in nominalne rasti osebnih 
dohodkov je vprašljivo predvidevanje 1% rasti produktivnosti v letu 1981. 

Poleg teh splošnih pripomb so konkretne pripombe naslednje: 
1. Predvideno združevanje deviz za skupne potrebe je treba procentualno 

konkretizirati, da bodo organizacije-izvoznice lahko to združevanje predvide- 
vale v svojih planih. 

2. V točki 4.3. je predvideno, - da v letu 1981 ne bomo začeli z izgradnjo 
novih predelovalnih objektov mesne industrije. To omejitev je potrebno pro- 
učiti in dopustiti gradnjo predelovalnih objektov na tistih območjih, kjer je 
zagotovljena surovinska osnova za predelavo. 

3. V točki 4.7., v tretjem odstavku, naj se za besedo izvoza doda še odkup 
kmetijskih pridelkov. 

V točki 5.2. naj se v drugem odstavku črta besedilo za prvim stavkom, 
prav tako naj se v celoti črta 3. odstavek. To bo urejeno z zakonom in ni po- 
trebno, da se vnaša v resolucijo. 

V točki 6.2., kjer je govora o gibanju cen v gradbeništvu, pa se pridru- 
žujem mnenju delegata iz Gornje Radgone, da je potrebno večje sporazume- 
vanje in dogovarjanje med investitorji in izvajalci. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Žarko 
Žigon, delegat iz občine Radlje ob Dravi. Prosim! 

Žarko Zigon: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
K resoluciji za leto 1981 imamo samo eno vprašanje: Ce smo se odločili na- 
pisati, da se bodo uporabniki in izvajalci v samoupravnih interesnih skupnostih 
družbenih dejavnosti dogovorili v programih za leto 1981 tudi o posebnih ob- 
veznostih za pospeševanje izvozne usmerjenosti SR Slovenije, vprašujem, ali 
so s tem mišljene določene olajšave za plačevanje prispevkov SIS družbenih 
dejavnosti za TOZD, ki so izvoznice. Menimo, da takšna rešitev ni povsem 
sprejemljiva, saj bi za neokrnjeno izvajanje programa posameznih SIS morale 
tiste TOZD, ki niso izvoznice, združevati neprimerno več sredstev, kar bi seveda 
vplivalo na večjo obremenitev njihovega dohodka. Ali smo izračunali, kaj to 
pomeni? In drugo, morda bi z določenimi predpisi kazalo omejiti uvoz surovin 
in repromateriala, s katerim razpolagamo doma. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala. Besedo ima tovariš Davorin Škara- 
bot, delegat iz Nove Gorice. 

Davorin Škarabot: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Poudaril bom samo tri kratke ugotovitve oz. pripombe, ki so bile 
v dosedanji razpravi že več ali manj omenjene. 

Delegati iz Nove Gorice želimo ponovno opozoriti na to, da je v resoluciji 
premalo konkretno obdelan sistem ukrepov in instrumentov ekonomske po- 
litike, ki naj bi zagotavljali obnašanje v smislu izvrševanja zastavljenih nalog. 
Verjetno je ne dovolj izdelan instrumentarij ukrepov in razlog za pogosto izra- 
žanje v smislu akcije bolj kakor v smislu cilja, kot na primer: »se bomo zavze- 
mali«, si bodo prizadevali« in tako naprej. Mislimo, da je treba te stvari v 
predlogu vsekakor popraviti. 



45. seja 589 

Pridružujemo se tovarišem delegatom, ki so danes že opozorili na potrebo 
po konkretnih ukrepih in po konkretnih instrumentih, ki bi zagotovili izbolj- 
šanje stanja na področju kmetijske politike oziroma na področju kmetijstva. 
Mislimo, da ukrepi, ki so v osnutku predlagani, niso dovolj dorečeni in da ne 
zagotavljajo porasta kmetijske proizvodnje za 3,5%, še posebej, ker vsi dobro 
vemo, v kakšni situaciji se trenutno nahaja kmetijstvo. 

In še eno stvar bi želel omeniti. Gre za vprašanje bančnih sredstev in vloge 
bank v tej resoluciji. Delegat iz Kopra je osvetlil vprašanje z enega vidika, 
jaz pa bi poskušal z drugega; oba se namreč med seboj dopolnjujeta. Gre za to, 
da so v vrsti poglavij omenjena bančna sredstva kot element pospeševanja 
razvoja določenega področja. Naj omenim na primer kreditiranje izvoza, pospe- 
ševanje višjih oblik gospodarskega sodelovanja, kreditiranje naložb za varče- 
vanje s surovinami, elektromaterialom in energijo in druge dejavnosti. Hkrati 
pa ugotavljamo, da so likvidna sredstva gospodarstva minimalna, da možnosti 
najetja tujih kreditov spričo naše zadolženosti skorajda ni, da osebni dohodki 
ostajajo na nivoju leta 1980. Zato menim, da je nujno, da ugotovimo obseg 
sredstev, s katerimi bomo lahko izvajali določeno politiko, da ne bi pospeševanje 
razvoja gospodarstva z elementi kreditne politike ostalo le v planskih doku- 
mentih. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Pismenih prijav za razpravo 
ni več. Zeli še kdo besedo? (Da.) Prosim, tovariš Uroš Gulič, delegat iz občine 
Ljubljana-Bežigrad, ima besedo. 

Uroš Gulič: Mislim, da bi na osnovi vseh teh izčrpnih razprav dele- 
gatov k 21, 3. in 4. točki morali imenovati posebno skupino delegatov, ki bi na 
podlagi današnje razprave dopolnila sklepe, ki so nam bili dani na klop. 

Razen tega bi še želel povedati, da bi bilo treba bolj kot v osnutku reso- 
lucije poudariti samoupravljanje in razporejanje dohodka na osnovi rezultatov 
dela, manj pa na administrativno razporejanje, kot npr. toliko manjši procent 
od realizacije itd. Ce dejansko ne bomo omogočali, da neposredni proizvajalci 
proizvedejo več blaga za trg, nam stabilizacija ne bo pomagala. 

Poudaril pa bi še, da kmetijstva ne bi smeli zadržati v planu na 3,5% 
stopnji rasti, ker čim več bo blaga na trgu, tem prej bomo uresničili stabiliza- 
cijo. Brez kmetijstva pa tudi stabilizacije ne bomo dosegli. 

Predsednica Silva Jereb: Skuipino delegatov smo imenovali na za- 
četku. Medzborovski skupini smo dodah še tri delegate z današnje seje. 

Ce torej ne želi nihče več razpravljati, bi prosila tovariša Praznika, da po- 
vzame besedo, tako kot smo se dogovorih na začetku. 

Zdravko Praznik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Obseg, kvaliteta in tudi raznolikost razprave me pravzaprav postavlja 
pred zelo težko nalogo oziroma mi onemogoča, da bi zavzel stališča do posa- 
mezne razprave. Mislim pa, da je bilo izrečeno dovolj argumentov, da se bodo 
morali določeni predlogi v taki ah drugačni obliki izraziti v republiških plan- 
skih dokumentih. Mislim zlasti na tiste zahteve, ki se nanašajo na večjo afir- 
mativnost planskih aktov, na tiste zahteve, ki se nanašajo na doslednejše utrje- 
vanje stabilizacijskih komponent, zlasti z vidika ustvarjanja pogojev za večji 
in realnejši dohodek in za njegovo delitev, na nekatere razprave, ki zahtevajo 
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boljšo uporabo in čuvanje naših redkih virov, ki jih imamo v Sloveniji in po- 
dobno. 

Nekaj zahtev je bilo takih, ki zahtevajo še podrobnejšo proučitev. S tem 
v zvezi bi vas želel obvestiti, da je Zavod za planiranje izvršil nalogo, ki jo je 
sprejel ob prvi razpravi o osnutku dogovora o temeljih plaina — to govorim 
zlasti zaradi diskusije tovariša iz Bežigrada — in Skupščini dostavil podroben 
pregled vseh pripomb k osnutku s svojimi stališči do teh pripomb. To gradivo 
je bilo pripravljeno v prvem osnutku 29. oktobra, v drugem, z dne 11. novembra 
pa je bilo dopolnjeno, ker so bile kasneje predložene še pismene pripombe. 
Če delegati tega gradiva še niso prejeli, je verjetno nastala kakšna motnja v 
pretoku informacij. 

Hkrati bi želel posebej poudariti, da sedanji položaj zahteva aktivnosti na 
dveh ključnih usmeritvah. Prva je krepitev pozicije združenega dela v raz- 
širjeni reprodukciji. Tej nalogi smo pripravljalci teh aktov poskušali dosledno 
slediti, torej da bi se sredstva za razširjeno reprodukcijo združenega dela po- 
večala od 10,9 % v tekočem srednjeročnem obdobju, na 13,9 % v naslednjem 
srednjeročnem obdobju. Ne gre samo za krepitev materialnih pozicij samo- 
upravljanja, ampak gre tudi za močne motivacijske elemente, ki so s tem po- 
vezani, zlasti na področju investiranja. Gre tudi zato, da se na ta način doseže 
odločilnejši vpliv združenega dela na celotno reprodukcijo, da postane vpliv, 
da tako rečem, zlasti bančnih in drugih sredstev v naslednjem srednjeročnem 
obdobju manjši. To je orientacija, ki je v teh planskih dokumentih oziroma 
aktih iapeljana. 

Druga taka usmeritev je odločna orientacija na vlaganje v tržišče, pri čemer 
gre tako za nabavno tržišče doma, v Jugoslaviji in zunaj nje in za prodajno 
tržišče doma in zunaj Jugoslavije. Opozoril bi samo na podatek, ki ste ga 
verjetno zasledili v dokumentaciji k osnutku družbenega plana, da smo namreč 
v tem srednjeročnem obdobju, govorim v cenah iz leta 1979, usmerili na trg 
izven Slovenije v Jugoslaviji 0,7 milijard dinarjev, v naslednjem obdobju pa 
računamo z 19,8 milijarde dinarjev. Predvideno je tudi kreditiranje inozem- 
skega trga v obliki kreditiranja opreme in podobno, ki je znašalo v tem pet- 
letju pet milijard, za naslednje pa računamo s 34,5 milijardami. To suma-su- 
marum pomeni povečanje sredstev za vlaganje v tržišče, nabavno in pro- 
dajno, od 5,7 milijard na 54,3 milijarde, torej skoraj za desetkrat. To je korenit 
preobrat, ki zahteva tudi določene drugačne kvalitete, zlasti v odnosih v okviru 
Jugoslavije in pa seveda v vključevanju v svetovno delitev dela. 

Najprej bi se zadržal na tistih vprašanjih, ki bi mogla biti čim bliže tej 
razpravi oziroma tudi nekaterim perečim problemom, ki so povezani s pri- 
pravo teh planskih aktov na vseh nivojih planiranja. 

Prvo vprašanje je vprašanje konsistentnosti planskih aktov, pri čemer 
mislim na dogovor o temeljih plana, na resolucijo in na osnutek plana z vidika 
tako imenovane vertikalne plati, to se pravi od temeljne organizacije do fede- 
racije. Menim, da se je že sama prepletenost celotne problematike, o kateri je 
govoril tudi eden od delegatov, pokazala v sami razpravi, ko so se v bistvu 
povezovali vsi trije planski dokumenti. Moram pa reči, da glede na fazo pri- 
prav in čas priprav še obstaja določena neusklajenost med temi planskimi akti 
in da je potek razprave na nivoju federacije in potek usklajevanja na drugih 
ravneh planiranja pripeljal do tega, da imamo v predlogu dogovora o temeljih 
plana nekatere precej različne elemente oziroma kazalce v primerjavi s tistim, 
kar smo napisali v osnutku družbenega plana. Gre zlasti za bolj zaostren odnos 
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do problemov na področju ekonomskih odnosov s tujino. Plan predvideva še 
višje postavke zlasti na sektorju izvoza in pa nižje postavke na sektorju 
uvoza. Pokritje uvoza z izvozom je bilo v prejšnjem osnutku dogovora o teme- 
ljih plana predvideno s 85 %, v tem gradivu pa smo navedli že številko 95 %• 
Vse to so zahteve, ki se spričo današnje situacije, zlasti ob sorazmerno visoki 
zadolženosti, postavljajo pred nas in ki na drugi strani pomenijo osnovni ome- 
jitveni faktor za kratkoročni in za srednjeročni razvoj. 

Tudi na nekaterih drugih področjih so še neuskljenosti. Moram reči, da še 
vedno nismo usklajeni na področju investicij, zlasti pri gospodarski infrastruk- 
turi in da so še določene neusklajenosti na sektorju skupne porabe glede ne- 
katerih negospodarskih investicij in na sektorju rasti družbenega proizvoda, 
o čemer je že govoril tovariš Florjančič. 

Tudi na področju zaposlovanja se v osnutku dogovora o temeljih plana 
zavzema rigoroznejše stališče, namreč ne okoli 2 %, temveč največ letno za 2 %. 
To se pravi, da bi bila s tem povprečna rast zaposlenih v naslednjem srednje- 
ročnem obdobju pod 2 %. 

Drugo vprašanje, ki izvira iz konsistentnosti oziroma usklajenosti planov, 
je v tem, da še vedno nekateri plani, ki ne morejo biti pogoj, temveč posledica 
drugih, prehitevajo. To velja tudi za republiške dokumente. Zaradi zaostajanja 
planiranja v bazi, zlasti pa tudi v nekaterih samoupravnih interesnih skup- 
nostih, prihajamo pravzaprav prej s predlogom dogovora o temeljih plana 
Slovenije, kar bo povzročilo, da bo treba še krepko proučiti določena usklaje- 
vanja, obenem pa naloge uskladiti tako, da bo v fazi odločanja, to se pravi, 
ko bi se v drugi polovici decembra sprejemal dogovor o temeljih plana, za- 
gotovljeno, da bodo predhodno sprejeti tudi drugi planski dokumenti, ki so 
pogoj temu dokumentu. 

Drugo vprašanje je vprašanje rasti, o čemer so bila morda povedana kon- 
tradiktorna stališča glede previsoke oziroma prenizke stopnje rasti. Moram reči, 
da nam letošnja situacija kaže, da bomo dosegli okoli 2 % rast, kar je seveda 
ena izmed najnižjih stopenj rasti v preteklosti in da je rast, kot je predvidena 
za prihodnje leto, v bistvu posledica situacije, ki izhaja tudi iz stopnje rasti 
v letošnjem letu in pa nekaterih velikih problemov, ki so očitni. To so predvsem 
kar bo razvidno ob obravnavi plačilne in devizne bilance, velike obveznosti gle- 
de preskrbe z nafto. 

Usahnile so, bolj ali manj, tudi zaloge reprodukcijskega materiala zlasti 
iz uvoza, tudi kupna moč prebivalstva upada in vse to bo vplivalo na stopnjo 
rasti, ki jo predvidevamo za leto 1981 in v določeni meri tudi v naslednjih 
letih srednjeročnega obdobja 1981—1985. Zato menimo, da je ta stopnja rasti 
v globalu povzeto, realen odraz situacije, kakršno tudi pričakujemo. S tem, ko 
je stopnja rasti globalna, pa bo različna in pri posameznih subjektih odvisna od 
tega, kako se bo en ali pa drugi subjekt znašel, kako bo odkrival rezerve in ka- 
kšne pogoje zaposlovanja bo imel. 

Tretje je vprašanje podpisnikov. Izvršni svet meni, da praviloma ne kaže 
vključevati med podpisnike neintegrirane organizacije združenega dela, ampak 
naj bi bilo osnovno pravilo, da se posamezni subjekti odločanja oziroma pla- 
niranja prek določenih integracij in prek določenih povezav vključujejo v do- 
govor o temeljih plana. To je na eni strani spodbuda za tako povezovanje, 
na drugi strani pa se na ta način pojavlja v dogovoru o temeljih plana manjše 
število podpisnikov oziroma prihajajo bolj do izraza samoupravni sporazumi 
o temeljih planov posameznih dejavnosti, bodisi samoupravnih skupnosti bodisi 
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skupnosti in asociacij. In zaradi tega — to smo tudi napisali v gradivu, ki smo 
ga poslali Skupščini — smo menili, da tega konkretnega primera, o katerem je 
bilo prej govora, ne bi kazalo vključiti, ampak bi bilo bolje, če bi zagotovili, 
da bi se ta organizacija v organizacijskih povezavah, bodisi znotraj raziskovalne 
skupnosti bodisi v drugih povezavah, kjer prihaja kot sestavni člen do izraza, 
povezala, in tam sodelovala in prek teh sporazumov potem vplivala na dogovor 
o temeljih plana. To je stališče, ki ima verjetno še kake druge posledice ozi- 
roma druge vidike. 

Kot četrto, pa gre za odnos do investicijskih namer. Nekaj predlogov je 
bilo dano za določeno povečanje investicij, na drugi strani pa ugotavljamo, da 
je tudi predvideni delež investicij v osnovna sredstva v družbenem proizvodu 
v višini 40 odstotkov tista maksimalna gornja meja, ki jo je sposobno naše 
gospodarstvo še racionalno absorbirati. In zaradi tega se v tej fazi postavlja 
vprašanje, kako do finalizacije teh dokumentov skrčiti določene investicije. Naj 
omenim, da je prišlo že v fazi priprave predloga dogovora o temeljih plana 
in prve strokovne verzije, ki jo je imel Izvršni svet pred dobrimi desetimi dnevi 
v razpravi, do določenih premikov glede sredstev, ki se združujejo za gospo- 
darsko infrastrukturo po enotnih virih, osnovah in merilih, in sicer v tem 
smislu, da so se dodatno zmanjšala sredstva za področje cestne infrastrukture 
in povečala sredstva zlasti na področju naftno-plinskega gospodarstva zaradi 
razlogov, ki so že bili danes v uvodnem referatu povedani. 

Prav tako so doseženi premiki v korst tistih raziskav, ki pomenijo odkri- 
vanje osnovnih surovin in osnovnega reprodukcijskega materiala. To je sicer 
boleč poseg, ki je zahteval konkretno pri cestah znižanje prvega zneska za 
investicije od 23 milijard 700 milijonov na 22 milijard 400 milijonov dinarjev 
in kar bo vplivalo na vse te programe. Moram pa reči, da je v dogovoru kot 
možnost odprto ljudsko posojilo in povečanje taks na motorna vozila, kar pa 
so seveda sredstva, ki niso preverjena in so to investicije, ki so le pogojno 
vezane na ta sredstva, odvisno seveda od realizacije. 

Kot naslednje vprašanje se postavlja vprašanje zaposlenosti. Mislim, da so 
bili dani precej koristni predlogi zlasti glede preverjanja razlike stopnje rasti 
med gospodarstvom in družbenimi dejavnostmi. Moram reči, da vsaj po sedanjih 
izračunih potrebujemo za družbene dejavnosti glede na nove kapacitete, ki so 
bile zgrajene ob koncu tekočega srednjeročnega Obdobja, večjo stopnjo zapo- 
slovanja, če hočemo te kapacitete ustrezno racionalno izkoristiti. Prav tako je 
za družbene dejavnosti potrebno zagotoviti večjo stopnjo rasti funkcionalnih 
stroškov, če hočemo, da bodo te investicije racionalno izkoriščene. To seveda 
zahteva izrazito zožitev investiranja na tem področju, s tem da bodo potrebni 
dodatni napori za zožitev sredstev za intesticije. Taka je situacija in mislim, 
da je bolje prek cenejših vlaganj živega in opredmetenega dela priti do boljše 
izrabe kapacitet, kot pa pustiti kapacitete neizkoriščene. Vemo pa, da se je 
na področju družbemih dejavnosti doslej več vlagalo v objekte kot v dejavnost 
in podobno. 

Poseben problem so razmerja v delitvi dohodka in usklajenosti z zvezno 
resolucijo. O tem je govoril delegat iz Tržiča in še nekateri drugi. Želim po- 
udariti, da so razmerja v zvezni resoluciji in v predlaganem osnutku republiške 
resolucije globalno usklajena glede rasti porabe v primerjavi z rastjo družbe- 
nega proizvoda, ali drugače povedano, obe resoluciji predvidevata, da bi se vse 
oblike porabe povečevale za 10 % počasneje od rasti družbenega proizvoda. 
Glede tega je torej uskladitev podana. Od tu naprej pa glede diferenciacije ni 
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usklajenosti. Federacija namreč računa z močnejšim zaostajanjem, in to prek 
20% zaostajanjem splošne porabe, z okoli 20% zaostajanjem skupne porabe, 
medtem ko naj bi se osebni dohodki v gospodarstvu povečevali v skladu z druž- 
benim proizvodom oziroma v mejah produktivnosti. 

Če bi bilo to sprejeto, potem bi se v Sloveniji povečevali osebni dohodki 
v gospodarstvu z 22,5 % toliko kot kalkuliramo nominalno rast družbenega 
proizvoda, medtem ko bi na področju družbenih dejavnosti in dejavnosti, ki jih 
uvrščamo v splošno porabo, osebni dohodki, če se ne spremenijo razmerja med 
funkcionalnimi stroški in investicijami, rasli za 18 do 19 %. 

To so razlike, ki seveda zahtevajo rešitve, pri čemer naj ponovim, da situa- 
cija v negospodarstvu oziroma v družbenih dejavnostih zahteva večji delež 
funkcionalnih stroškov za to, da kapacitete racionalnejše izkoriščamo. To po- 
meni, da v materialnih stroških premik ni možen. Seveda pa so še določene 
rezerve, ki jih je treba v procesu usklajevanja uveljaviti. 

V osnutku naše resolucije se zavzemamo, da bi vse oblike porabe rasle 
za 10 % počasneje za rastjo dohodka seveda s tem, da je treba znotraj tega 
zagotoviti izrazite premike za določena področja, o čemer je govoril že tovariš 
Florjančič. Zlasti pri osebnih dohodkih bo potrebno zagotoviti izrazite premike 
v nagrajevanju, in sicer ne med panogami, ampak glede na delo, se pravi 
glede na uspešnost in ustvarjalnost, ne glede na to, kje se to delo opravlja. 

Naslednje pomembno vprašanje je zastavil delegat iz Maribora, in zadeva 
celotno nadaljnjo proceduro glede pripravljanja oziroma sprejemanja planskih 
aktov. Prav gotovo ima ta razprava svoje realistične osnove, če upoštevamo, 
da nam celotno delo pri pripravi planov precej kasni in da se je pravzaprav 
celotno delo v zelo kratkem času nakopičilo, kar se konkretno vidi tudi iz 
številnih gradiv, ki ste jih delegati dobili in ki jih je zelo težko oibdelati. 

Želel pa bi opozoriti na nekatere momente, ki bi jih verjetno kazalo ob 
takih predlogih oceniti. 

Prvo vprašanje, o katerem bo danes odločal zbor, so obveznosti na nivoju 
federacije. Ne bi govoril o rokih, ker je predvideno, da bodo letos sprejeti 
vsi štirje dogovori o temeljih družbenega plama Jugoslavije. Ce izhajamo iz 
zakonskega načela sočasnosti planiranja in če hočemo, da bodo ti dogovori vsaj 
približno temeljili na temeljih planov republik in na samoupravnih sporazumih 
o temeljih planov oziroma na temeljih planov organizacij združenega dela, 
potem nas ta naloga obvezuje, da se pri pripravi dogovorov, sporazumov in 
temeljev planov držimo rokov, kakršni so bili zastavljeni oziroma o kakršnih 
boste sklepah danes, ko boste govorili o spremembi odloka o pripravah plana 
federacije. 

Drugič. Gotovo je, da sistem planiranja, tak kot je določen v slovenskem 
in v zveznem zakonu, pravzaprav šele zdaj prvič uresničujemo za naslednje 
srednjeročno obdobje. Zaradi tega je logično, da ga v vseh odtenkih, kot jih ta 
zakona zahtevata glede postopkov planiranja zastavljenih nalog, v celoti ne 
bomo mogli uresničiti. 

Tretjič. Moram ugotoviti, da je bil čas za pripravo temeljev planov v orga- 
nizacijah združenega dela sorazmerno dolg, kljub objektivnim okoliščinam, ki 
govorijo za to, da je bilo vseeno še premalo časa, predvsem glede problemov 
prehodnega obdobja in zaostrenih gospodarskih problemov in tako dalje, ki so 
gospodarske subjekte usmerjali v druge naloge. Vendarle je bil ta čas raz- 
meroma dolg, in moram reči, da je tudi priprava teh dogovorov o temeljih 
planov v temeljnih organizacijah tekla v določenih mesecih intenzivno in da se 
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je tudi strokovna dejavnost v pomoč organizacijam, ki to pripravljajo, inten- 
zivno vključevala, da so bili tudi predpogoj, od metodologije in tako dalje, 
pravočasno zagotovljeni, da bi do teh temeljev lahko prišli. 

Tako dobimo realno sliko o tem, kako daleč smo prišli na osnovi podatkov, 
da imajo nekatere organizacije združenega dela pripravljene že precej kvali- 
tetne temelje plana, da so jih nekatere celo že sprejele, drugod pa je situacija 
mnogo slabša. Tako se tudi pri pripravi teh temeljev planov kljub objektivnim 
razlogom, na katere ponovno opozarjam, subjektivni faktor ne odraža in se iz 
razlik v kvaliteti vidijo tudi razlike v doseženih rezultatih. Razumljivo je, da 
so temelji plana — to je treba posebej poudariti — najvažnejši planski doku- 
ment, in da je neogibno, da z vso intenziteto delamo na tem, da te temelje 
planov finaliziramo do 10. decembra, zato da bi lahko potem sploh imeli na 
zakonskih osnovah zasnovane sporazume in dogovore. Potem lahko sprejemanje 
drugih planskih aktov, tako plane temeljnih organizacij, delovnih organizacij, 
družbene plane občin, republike in tako dalje rokovno preložimo. 

Izvršni svet bo zato predlagal Skupščini, da sprejme predlog, da se spre- 
jem družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 preloži na februar 
1981, to je na čas, ko se bo sprejemal tudi zvezni plan. Prav tako pa namerava 
predlagati, da bi predlog republiškega družbenega plana za obdobje 1981—1985 
predložil v januarju. To bi seveda pomenilo, da bi v sklopu tega sočasnega dela 
na teh dokumentih lahko obstajala potreba in možnost, da se preloži tudi 
sprejem drugih aktov, medtem ko je potrebno dogovore, iz razlogov, ki sem jih 
omenil, sprejeti še v letošnjem letu. 

Postavlja se tudi vprašanje glede sprejemanja samoupravnih sporazumov 
o temeljih planov družbenih dejavnosti, ki so organizirane na republiški ravni 
ali na podrdčni ravni, pa tudi glede samoupravnih sporazumov za gospodarsko 
infrastrukturo, ki še niso objavljeni kot predlogi in se intenzivno pripravljajo, 
tako da računamo, da bodo do konca tega meseca pripravljeni. 

Na koncu pa še vprašanje, ki je bilo sproženo glede informiranja temeljnih 
organizacij o obveznostih. Moram reči, da je večji del organizacij združenega 
dela sledil sugestijam v strokovni fazi priprave temeljnih planov, da se glo- 
balno opredelijo do nalog, ki zadevajo skupno porabo in infrastrukturo ma- 
terialne proizvodnje. To pa v tem smislu, da se za leto 1981 predvidi toliko 
sredstev, kolikor smo jih namenjali v tekočem srednjeročnem obdobju. Ce torej 
temelji planov zagotavljajo približno enake globalne proporce, potem menim, 
da ni ovire, da se ne bi mogli brez referendumov delavski sveti opredeljevati 
do samoupravnih sporazumov o temeljih enih in drugih planov. Zato ni nujno, 
da bi v tem primeru morali biti ti samoupravni sporazumi sprejeti na referen- 
dumih, če je situacija glede temeljev planov taka, da so bili ti že sprejeti na 
podlagi referenduma, če ne gre potem seveda za drug problem. 

Upam, da sem na poglavitna vprašanja odgovoril. Druge pripombe pa bodo 
predmet skrbne proučitve in se bo v naslednjih dneh Izvršnih svet do njih 
opredelil. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Skupina delegatov je razpravo po- 
zorno poslušala in bo najbrž izmenjala tudi stališča s skupino iz Zbora zdru- 
ženega dela in Družbenopolitičnega zbora. Slišali ste, da namerava Izvršni svet 
predložiti plan šele v januarju, ko bo pripravil ustrezen predlog, ki bo poslan 
Skupščini. Tovariš Praznik vas je obvestil, da je Zavod SR Slovenije za druž- 
beno planiranje res odgovoril na vsa vprašanja, ki so bila ab delovnem osnutku 



45. seja 595 

dogovora o temeljih plana postavljena v zborih Skupščine. To gradivo so do- 
bivala delovna telesa zborov in Skupščine in tudi medzborovska skupina dele- 
gatov, ki pa je bila mnenja — to sem preverila pri vodji skupine, tovarišu 
Globačniku, — da tega gradiva, glede na to, da to niso stališča Izvršnega sveta 
do razprave v zborih Skupščine, ne bi pošiljali delegatom. Toliko v informacijo 
tudi delegatu iz občine Bežigrad, da bi ne bilo nejasnosti. 

_ Sedaj prosim skupino, da bi se sestala in potem poročala zboru. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega r e d a, to je na predlog izhodišč 
za pripravo predloga zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1981. 

Predlog izhodišč je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil tovariša Mihajla Madžarovića, pomočnika republi- 
škega sekretarja za pravosodje, upravo in proračun. Tovariš Madžarovič, želite 
besedo? (Da.) 

Mihajlo Madžarovič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Uvodne besede podpredsednika Izvršnega sveta tovariša Florjančiča 
na skupnem zasedanju vseh Zborov ne želim ponavljati. K izhodiščem za se- 
stavo proračuna za leto 1981 pa bi rad dodal še naslednje. 

SR Slovenija zagotavlja na podlagi 319. člena ustave sredstva za zadovolje- 
vanje splošnih družbenih potreb v proračunu. Sredstva republiškega prora- 
čuna se uporabljajo za financiranje republiških organov za pomoč manj raz- 
vitim otbmočjem v SR Sloveniji pod pogoji in po merilih, ki so določeni z za- 
konom, za zaščito borcev in vojaških vojnih invalidov, za intervencije v gospo- 
darstvu, določene z zakonom in za druge obveznosti, določene z zakonom v 
okviru pravic in dolžnosti republiških organov. 

Za zadovoljevanje splošne porabe na nivoju republike bodo dosledno upo- 
števana stabilizacijska prizadevanja celotne družbe, saj republiški neto pro- 
račun za leto 1981 ne bo dodatno obremenjeval gospodarstva, ker se za njegovo 
financiranje ne predvidevajo novi viri prihodkov niti se ne povečujejo veljav- 
ne davčne stopnje. Ker obveznosti do prispevka v proračun federacije ob pri- 
pravi izhodišč niso bile znane, jih v tem dokumentu še nismo opredelili. Ude- 
ležba te obveznosti v okviru celotnega proračuna znaša na podlagi podatkov 
letošnjega leta nad 46 % in se po trendu približuje polovici sredstev republi- 
škega proračuna. Iz osnutka zakona o proračunu federacije za leto 1981 namreč 
izhaja, da bo znašal prispevek SR Slovenije proračunu federacije več kot 50 °/o 
republiškega proračuna. 

Za obveznosti, za katere se sredstva zagotavljajo v republiškem proračunu, 
je značilno naslednje. 56 % vseh sredstev se zagotavlja na podlagi letnih pro- 
gramov dela in se določa v odvisnosti od sprejetih obveznosti in nalog, ki jih 
imajo posamezni nosilci sredstev. Pretežni del teh sredstev se nanaša na finan- 
ciranje organov in organizacij družbenopolitičnih skupnosti, močan vpliv na 
povečanje obsega teh sredstev predstavlja dvig cen ter kot posledica tega letna 
inflacija. 13 % vseh obveznosti se zagotavlja na podlagi pravnih predpisov 
o fiksnem znesku. Med te obveznosti sodijo negospodarske investicije in sred- 
stva za financiranje zveznih obveznosti, prenesenih na republike in avtonomni 
pokrajini. 15 % vseh obveznosti v strukturi neto republiškega proračuna se za- 
gotavlja za varstvo borcev NOV in socialno varstvo na podlagi rasti življenjskih 
stroškov. 16 % v strukturi celotnih obveznosti republiškega proračuna pred- 
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stavljajo obveznosti, ki se določajo s srednjeročnim planom razvoja ter ukrepi 
tekoče gospodarske politike, opredeljene z letno resolucijo. 

Pretežni del teh obveznosti se nanaša na intervencije v gospodarstvu. Za 
obveznosti SR Slovenije do financiranja federacije je možno ugotoviti, da imajo 
lastnost fiksne oziroma dokončne obveznosti, ki se ugotavljajo ter določijo na 
podlagi zveznih zakonov, ki opredeljujejo financiranje federacije. Iz navedenega 
sledi, da so osnove za zagotavljanje potrebnih sredstev republiškega proračuna 
za kritje posameznih obveznosti zelo različne. Opredeljujejo jih zakoni in drugi 
dokumenti kot osnova za pripravo zakona o proračunu za leto 1981. 

Tako določanje obveznosti za republiški proračun pogojuje tudi diferenciran 
pristop ob zagotovitvi sredstev za posamezne namene. Posamezne obveznosti, 
ki se bodo financirale v letu 1981 iz republiškega proračuna, morajo biti uskla- 
jene oziroma njihova rast omejena z možno stopnjo rasti splošne porabe. Splošno 
porabo republike pa je treba v letu 1981 obravnavati ločeno kot porabo neto pro- 
računa za potrebe na nivoju republike in kot obveznosti za financiranje fede- 
racije. Znižanje rasti neto proračuna pod dogovorjeno rastjo splošne porabe 
zaradi povečanja obveznosti do federacije ni sprejemljivo, saj v tem primeru 
ne bi mogli izpolniti republiških obveznosti. Zato se bo Izvršni svet zavzemal, 
da se bo tudi rast splošne porabe na ravni federacije gibala v skladu z mož- 
nostmi rasti celotne splošne porabe ter da se bodo upoštevale dejanske ma- 
terialne možnosti družbe. Za dosego tega cilja Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije tesno sodeluje z delegati v Zvezni skupščini in je v tem smislu pripravil 
vrsto srečanj, konsultaoij in izmenjav mnenj. Prav tako bo Izvršni svet izdelal 
nova merila in kriterije za financiranje splošne porabe v tistih občinah, katerim 
se dopolnilna sredstva zagotavljajo iz republiškega proračuna. Po teh merilih 
naj bi se v novem srednjeročnem planskem obdobju postopoma zmanjšalo 
število dopolnjevanih občin. 

V dosedanji razpravi v telesih Skupščine SR Slovenije ob Obravnavi izhodišč 
za sestavo proračuna za leto 1981 ter gibanju splošne porabe, ki se financira iz 
republiškega proračuna v tem letu, je bilo enotno ugotovljeno, da ta del porabe 
upošteva stabilizacijska prizadevanja in se giblje v skladu z dovoljeno resolu- 
cijsko rastjo splošne porabe v letu 1980. 

Kot je razvidno iz pisnega poročila Odbora za finance, ki ste ga dobili 
in ga ne bi še enkrat ponavljal, je razvidno, da ta podpira tako začrtano politiko 
v izhodiščih. Delovna telesa Skupščine ugotavljajo, da je Izvršni svet pri sestavi 
izhodišč upošteval sklepe zborov in odborov Skupščine SR Slovenije, ki so bili 
sprejeti v letošnjem letu ob sprejemanju zaključnega računa proračuna za 
leto 1979. 

V uvodni besedi podpredsednika Izvršnega sveta, tovariša Florjančiča, smo 
slišali za konkretne ukrepe, ki jih predlaga Izvršni svet glede omejevanja ne- 
gospodarskih investicij v naslednjem srednjeročnem obdobju 1981—1985, za 
katere naj bi se sredstva zagotavljala v republiškem proračunu. Predvideno 
zaostajanje rasti splošne porabe za rastjo dohodka zahteva skrajno restriktiven 
pristop tudi do vseh drugih obveznosti republiškega proračuna. To nalaga vsem 
koristnikom sredstev republiškega proračuna, da zahtevke do proračuna skrajno 
odgovorno in temeljito proučijo ter svoje obveznosti in programe uskladijo z 
dejansko možnostjo rasti splošne porabe. Za sprejetje Obveznosti SR Slovenije, 
ki izhaja iz ustave, zakonov, dogovorov in drugih predpisov, ne bo možno 
zagotoviti sredstva v republiškem proračunu v zadostni višini ob tako limitirani 
rasti splošne porabe. 
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Ob seistavi predloga zakona o proračunu za leto 1981 se bo Izvršni svet 
dosledno zavzemal za zmanjševanje vseh teh oblik proračunske porabe od 
občine do federacije ter bo predlagal zagotovitev sredstev za kreditiranje posa- 
meznih obveznosti ne glede na sprejete zakonske osnove v skladu z možno 
rastjo dohodka oziroma splošne porabe. 

Izvršni svet predlaga zboru, da izhodišča za pripravo predloga zakona o 
proračunu SR Slovenije za leto 1981 sprejme. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala, tovariš Madžarovič! Predlog izhodišč 
je bil objavljen v Prilogi 13. Poročevalca. Obravnaval ga je naš Odbor za 
finance in zboru predložil pismeno poročilo. 

O predlogu izhodišč za pripravo predloga zakona o proračunu za leto 
1981 pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Metod Sedej, delegat iz občine 
Idrija. 

Metod Sedej: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V občini Idrija imamo pripombo k 31. členu predloga izhodišč za pripravo pred- 
loga zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1981. V občini Idrija menimo, da 
ocene realnega stanja oziroma možnosti za prehod na samofinanciranje dopol- 
njevanih občin niso dovolj celovito obravnavane iz naslednjih razlogov. 

Dopolnjevane občine imajo praviloma uvedene v primerjavi z drugimi 
najvišje stopnje obremenitve in to ne samo na področju splošne, ampak tudi na 
področju skupne poralbe. Vsak izpad dopolnilnih sredstev zato pomeni še dodatno 
obremenjevanje gospodarstva v obeh sferah porabe, kar pa je nesprejemljivo, 
saj povratno vpliva na možnosti za rast gospodarstva v občini. Tako je v bistvu 
sklenjen krog, ki že danes marsikje onemogoča hitrejši prehod na samofinan- 
ciranje v občini. Pogoj za pridobitev dopolnilnih sredstev je uvedba obremenitve 
v skladu z enotno davčno politiko, kar po drugi strani onemogoča, da bi z občin- 
sko stimulativno politiko pospeševali razvoj malega gospodarstva in drugih 
dejavnosti, ki sodelujejo pri financiranju splošne porabe. 

Ko smo izračunavah splošno porabo v naši občini, skladno z 32. členom in 
njegovo varianto, smo ugotovili, da praktično ne bi mogli več financirati neka- 
terih bistvenih nalog s področja gospodarskih investicij, intervencij, urbanizma 
in tako dalje, kar bi povzročilo nadaljnji razkorak v primerjavi z občinami, 
ki se samofinancirajo, saj na druge vire realno ni mogoče računati. Ocenjujemo 
tudi, da problem rasti splošne porabe v republiki ni v obsegu dopolnilnih sred- 
stev, ampak prej v proračunskih presežkih in strukturi splošne porabe v občinah, 
ki niso dopolnjevane. Ob tem tudi mi poudarjamo, da ni nikakršnih objektivnih 
kriterijev pri usmerjanju sredstev iz prometnega davka, ki se koncentrirajo v 
večjih trgovskih središčih in tvorijo umetno višje prihodke v teh centrih na 
račun občin, ki teh možnosti nimajo. Glede na problematiko, ki smo jo navedli, 
menimo, da predlagane rešitve ne pomenijo korak naprej pri izgrajevanju siste- 
ma financiranja splošne porabe in pri izenačevanju pogojev za dejavnosti, ki 
črpajo sredstva iz proračuna. Ravno nasprotno. Zmanjševanje odvisnosti od do- 
polnilnih sredstev bi morali obravnavati bolj dolgoročno v odvisnosti od objek- 
tivnih materialnih možnosti posamezne občine. Pri prehodu na samofinanciranje 
pa bi bilo treba predvideti neko prehodno obdobje in možnost za posebno obrav- 
navo. Več pozornosti naj bi posvetili dograjevanju davčnega sistema z namenom, 
da se ugotovljene anomalije pri oblikovanju lastnih prihodkov tudi s sistemom 
odpravijo. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovariš Božo Tuš, delegat iz 
Lenarta, ima besedo. 

Božo Tuš : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Naša 
skupina je razpravljala o izhodiščih za sestavo republiškega proračuna in se je 
z njim v celoti strinjala. Imamo pa konkretno pripombo glede tega, da bodo po- 
samezne občine v letu 1981 morale organizirati Skupne službe za upravne ozi- 
roma inšpekcijske organe v smislu zakona o državni upravi v SR Sloveniji. 

Tako se tudi v mariborski regiji dogovarjamo v nekaterih občinah o ustano- 
vitvi medobčinskega inšpekcijskega organa, ki bo vključeval vse občinske in- 
špekcije, razen davčne, glede na to, ker doslej v nekaterih občinah zlasti v občini 
Lenart, večine mest inšpektorjev nismo imeli zasedenih oziroma so ta dela 
opravljali drugi delavci v novem medobčinskem inšpektorskem organu. Ce 
želimo zagotoviti njihovo učinkovito delovanje, bo prišlo do bistvenega pove- 
čanja stroškov. V naši občini se bodo v dveh letih, v katerih naj bi prišli na po- 
polno sistemizacijo, novemu medobčinskemu organu sredstva vsako leto pove- 
čala za prek 10°/o letošnjih sredstev za delo upravnih organov v občini. 

Spričo tega smo že predlagali pristojnim republiškim organom, da se v ko- 
misiji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za splošno porabo sprejme načelna 
izjava o odobritvi dodatnih dopolnilnih sredstev v prihodnjih letih. V zvezi s 
tem pa tudi predlagamo, da se v zakon o proračunu SR Slovenije za prihodnje 
leto ter v izhodišča za splošno porabo za obdobje 1981—1985 vgradi določilo, 
da lahko občine zaradi povečane porabe v zvezi z reorganizacijo določenih uprav- 
nih služb oziroma zaradi zakonskih določil, ki smo jih že sprejeli, globalno 
povečajo proračunsko oziroma splošno poralbo nad sicer dovoljeno rastjo 
splošne porabe v Občinah. 

Za dopolnjevane občine pa naj se vgradi določilo, da se jim bodo za tako 
reorganizacijo zagotovila dodatna namenska dopolnilna sredstva, če bodo to 
narekovali povečani stroški za delo medobčinskih služb, ki bodo organizirane 
v smislu zakonskih predpisov. To smo seveda danes že večkrat slišali. Menimo, 
da bi s tem podprli prizadevanje občin, da uresničimo prehod na bolj kvali- 
tetno delo na določenih področjih, kot so to zlasti inšpekcijske službe ter tako 
realizirali tudi stališča organov družbenopolitičnih organizacij, še zlasti v Zvezi 
komunistov, ki so se močno zavzele, da se na področju občinskih inšpekcijskih 
služb zagotovi učinkovitejša družbena kontrola. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? (Ne.) 
Pismenih prijav ni več. Tovariš Madžarović je povedal, da bodo dograjevali 
izhodišča zlasti za dopolnjevane občine. Tudi predlog sklepa se glasi tako, da 
je treba upoštevati pripombe iz razprave na seji zborov. 

Zaključujem torej razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji 
sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije sprejema predlog izhodišč za pri- 
pravo predloga zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1981. 

2. Predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1981 pripravi Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. 

3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 
loge in mnenja, dana v poročilu Odbora za finance in pripombe iz razprave 
delegatov na seji zbora. 
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Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (47 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zibor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela in delovnih skupnosti v letu 1981, z osnutkom 
zakona. 

Predlog za izdajo zakona in osnutek je Skupščini predložil v obravnavo 
Izvršni svet in za svojega predstavnika določil Slavka Polaniča, namestnika 
republiškega sekretarja za finance. Prosim, da povzame besedo. Govorili boste 
tudi k 7., 8. in 9. točki dnevnega reda? (Da.) 

Slavko Polanič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! S predsednico zbora sva se sporazumela, da bi obenem dal nekaj uvodnih 
pojasnil k vsem štirim predlaganim zakonom, spremembam zakonov in predlogu 
za izdajo zakona. Gre predvsem za štiri izvedbene zakone, ki jih moramo vsako 
leto pripraviti in za katere smo bili zlasti na prehodu iz enega srednjeročnega 
obdobja v naslednje v veliki dilemi, ker še nekateri dogovori niso sprejeti in se 
je tudi podaljševanje usklajevanja teh dogovorov in predlogov za izdajo teh 
zakonov nekoliko zavleklo. 

Prvi akt je predlog za izdajo zakona o določitvi stopenj in nekaterih olajšav 
za davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skup- 
nosti v letu 1981, z osnutkom. Uvodoma sem pozabil pojasniti, da Izvršni 
svet predlaga, da bi bili vsi štirje navedeni akti obravnavani po skrajšanem 
postopku, in sicer tako, da se prva in druga zakonodajna faza združita, o pred- 
logu zakona pa bi odločali na naslednji seji. 

Z izvedbenim davčnim zakonom se v skladu z letos sprejetim sistemskim 
zakonom o davku iz hododka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih 
skupnosti, ki so ga delegati zbora sprejeli na seji dne 11. 7. 1980, določa podrob- 
nejši davčni instrumentarij za obračun in plačilo tega davka za leto 1981. Pri 
določanju davčnih stopenj smo izhajali iz proračunskih potreb republike za na- 
slednje leto in iz ocene gibanj davčne osnove in iz položaja, ki ga imajo posa- 
mezne dejavnosti v pripravljenih planskih dokumentih za naslednje srednje- 
ročno obdobje. Po zadnjih ocenah gibanja davčne osnove v letošnjem letu, zlasti 
z vidika delovanja novih olajšav, je mogoče pričakovati, da bodo te stopnje v 
predlogu zakona ustrezno spremenjene. 

Drugi predlog za izdajo zakona se nanaša na zakon o uvedbi in stopnjah 
republiških davkov in taks, s katerim vsako leto praktično spreminjamo lestvico 
davka iz skupnega dohodka občanov in podaljšujemo veljavnost uvedbe repu- 
bliškega davka iz osebnega dohodka. Ta korigirana davčna lestvica za obračun 
davka iz skupnega dohodka občanov naj bi veljala za leto 1980, ker veljavni 
zakon o davkih občanov teh rešitev za leto 1980 še ne vsebuje. Poleg tega se 
s tem zakonom glede na proračunske potrebe republike podaljšuje obveznost 
plačevanja 1% davka iz osebnega dohodka še tudi za leto 1981. 

S tretjim predlogom za izdajo zakona z osnutkom določamo stopnjo za 
obračunavanje amortizacije za osnovna sredstva organov družbenopolitičnih 
skupnosti, krajevnih skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti in družbenih 
organizacij. Doslej je bilo obračunavanje amortizacije v navedenih organih in 
organizacijah s posebnim zakonom odlagano že vse od leta 1977. Upoštevajoč 
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pobude in predloge delegatov v Okviru razprav o odlaganju obračunavanja 
amortizacije v prejšnjih letih, pa tudi v letošnjem letu, predlagamo, da se 
s 1. januarjem naslednjega leta prične obračunavati amortizacija tudi v nave- 
denih organih in organizacijah, vendar ne v polni višini, to se pravi po minimal- 
nih stopnjah, temveč v višini 20 % od minimalnih stopenj. S tem bomo nave- 
denim organom in organizacijam zagotovili sistemski vir za pokrivanje izdatkov, 
ki se poravnavajo iz sredstev amortizacije. 

Zvezni izvršni svet je že poslal informacijo o izvrševanju zakona o amorti- 
zaciji osnovnih sredstev in tudi o revalorizaciji osnovnih sredstev. V tej infor- 
maciji je zaslediti, da bosta oba zvezna zakona doživela nekatere spremembe, 
vendar bodo te spremembe uveljavljene šele v prvi polovici prihodnjega leta. 
S temi spremembami se za nekatere skupine osnovnih sredstev seveda pove- 
čujejo tudi minimalne stopnje za obračun amortizacije, vendar računamo, da 
v teh skupinah osnovnih sredstev, s katerimi razpolagajo predvsem uporabniki, 
ki sem jih naštel, ne bodo izvršene kakšne bistvene spremembe v samih mini- 
malnih stopnjah. Zato je izračun, ki ga je predlagatelj v obrazložitvi podal, 
tudi pravilen. 

Pri 9. točki dnevnega reda obravnavamo predlog za izdajo zakona o načinu 
obračunavanja in plačevanja prispevkov za samoupravne interesne skupnosti 
družbenih dejavnosti za čas po 31. 12. 1980, ko preneha veljati sedanja ureditev. 
Zakon ureja zlasti vprašanja sistema obračunavanja prispevkov, virov, osnov, 
tehnike Obračunavanja in plačevanja prispevkov delavcev v združenem delu 
in način izpolnjevanja obveznosti zasebnikov. Pri opredeljevanju osnovnih ele- 
mentov obračunskega sistema izhaja predloženi zakon iz načel zakona o skupnih 
osnovah svobodne menjave dela ter zakonov za posamezna področja družbenih 
dejavnosti. Iz razlogov, ki so podrobneje prikazani v predlogu za izdajo zakona 
ter v obrazložitvi osnutka zakona, zlasti glede odnosa do ureditve v drugih re- 
publikah oziroma načel zveznega kolizijskega zakona, v tem zakonskem aktu 
ne povzemamo vseh novih rešitev glede virov za plačevanje prispevkov, ki so 
uveljavljeni v novo sprejetih zakonih za posamezna področja družbenih de- 
javnosti. 

Tako se v tem predlogu v primerjavi z veljavno ureditvijo spreminja le vir 
sredstev za plačevanje prispevka za zdravstveno varstvo, in sicer iz osebnega 
dohodka na dohodek. Tak prehod v viru zagotavljanja sredstev za zdravstvo 
je že dalj časa dogovorjen in je realiziran v osnutkih samoupravnih sporazumov 
o temeljih plana, poleg tega pa ta sprememba ne povzroča nobenih problemov 
v odnosu do ureditve v drugih republikah, ker se prispevki za zdravstvo po 
zveznem kolizijskem zakonu ne glede na vir zajemanja usmerjajo po sedežnem 
načelu. Pri osnovah za obračunavanje prispevkov niso predvidene bistvene spre- 
membe, razen pri prispevkih za usmerjeno izobraževanje in pa raziskovalno de- 
javnost, kjer je namesto dosedanje prilagojene davčne osnove ali tako imeno- 
vane korigirane davčne osnove, osnova za obračun prispevka dohodek zavezanca. 

Glede načina obračunavanja in plačevanja prispevkov sta predlagani dve 
novi rešitvi. Prva možnost povzema sedanjo ureditev, variantna rešitev pa 
ločuje plačilo od obračuna prispevkov pri prispevku iz osebnega dohodka in na 
podlagi osebnega dohodka. S takšno ureditvijo bi bilo mogoče doseči, da se bodo 
sredstva dalj časa zadrževala na računih zavezancev in zmanjševale možnosti 
za oblikovanje presežkov na računih samoupravnih interesnih skupnosti. Pred- 
lagana variantna ureditev je dobila podporo v skupščinski razpravi o obračuna- 
vanju prispevkov v prvem polletju letos. Zanjo se zavzema tudi predlagatelj 
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zakona. O vseh štirih predlogih za izdajo zakona in osnutkih je razpravljal Odbor 
za finance našega zbora in jih podprl, prav tako pa se je tudi strinjal z zdru- 
žitvijo prvih dveh faz zakonodajnega postopka. 

Danes smo v razpravi pri prejšnjih točkah slišali tudi predlog delegata, 
da bi bilo treba predvsem zakon o obračunavanju in plačevanju prispevkov 
samoupravnim interesnim skupnostim za naslednje srednjeročno obdobje čim 
prej sprejeti, da bi lahko potem združeno delo obračunavalo prispevke po tem 
zakonu s 1. 1. 1981. Izvršni svet to pobudo sprejema in si bo prizadeval, da vsaj 
predlog zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkov samoupravnim inte- 
resnim skupnostim čim prej predloži zboru v končno odločitev. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala. To je bila uvodna obrazložitev k 
6., 7., 8. in 9. točki dnevnega reda. Sedaj smo pri 6. točki dnevnega reda. Predlog 
za izdajo zakona in osnutek ste dobili. Izvršni svet predlaga, da zbor obravnava 
akt v smislu drugega odstavka 250. člena poslovnika Skupščine, tako da se prva 
in druga faza zakonodajnega postopka združita in se hkrati obravnava predlog 
za izdajo in zakonski osnutek. Tovariš Polanič je tudi pojasnil razloge za ta 
predlog. Kdor je za tak predlog o združitvi faz, naj prosim glasuje! <54 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta soglasno sprejet. 
Predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek sta obravnavala Odbor za fi- 

nance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila pismeni poročili. Po- 
ročevalci, ali želite besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. K besedi se je prijavil tovariš Albin Pirš, delegat iz 
občine Kamnik. 

Albin Pirš: Naša skupina delegatov se z osnutkom popolnoma strinja, 
vendar zastavljamo vprašanje, zakaj ni do konca rešeno vprašanje domicilnega 
principa pri plačevanju prispevkov za zdravstveno varstvo, o katerem je bilo 
v preteklem obdobju že precej razprav? 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Tovariš Polanič, ali boste vi kaj 
na to rekli? Sicer pa je o tem bilo že veliko govora. Tovariš Božič, delegat 
iz občine Kranj, ima besedo. 

Stane Božič: Če sem prav razumel, tovarišica predsednica, razprav- 
ljamo o 6. točki, torej o pripombah k predlogu za izdajo zakona o določitvi sto- 
penj in nekaterih olajšav na davek iz dohodka temeljnih organizacij, z osnut- 
kom zakona. 

Pri nas smo o tem zakonu veliko razpravljali. Mnenja smo, da je sprejemljiv. 
Tovariši s področja gozdarstva pa so nam pojasnili nekatere stvari, na podlagi 
katerih so se naši delegati odločili, da predlagajo, da se za temeljne organizacije 
s področja gozdnega gospodarstva predlaga, da se razporedijo v 2. členu v tisto 
skupino, ki določa 1% stopnjo davka. Razlogi za to so predpisi, ki ne obravnavajo 
enako prispevkov za biološka vlaganja v gozdnem gospodarstvu in je tu razlika 
v primerjavi z drugimi temeljnimi organizacijami glede priznavanja odbitne 
postavke za amortizacijo. Menijo, da prepisi in predvsem zakon o davku iz 
dohodka temeljne organizacije združenega dela v tem pogledu ni pravičen 
in je s tega vidika obremenitev gozdnih gospodarstev večja, ker zaradi tega 
izkazujejo višji dohodek kot druge temeljne organizacije. 
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Drugo, da se priznava, da je gozdno gospodarstvo delovno intenzivna pa- 
noga, da so pogoji dela po težavnosti (takoj za rudarstvom in da so zaradi tega 
tudi povprečni osebni dohodki nekoliko višji. Zato je nekoliko manj sprejemljiva 
določba, da se od davčne osnove odbijejo samo sredstva za osebne dohodke, ugo- 
tovljena na podlagi števila zaposlenih in povprečnih osebnih dohodkov v panogi. 
Menimo, da bi se to kompenziralo, če bi sprejeli predlog, da se temeljne organi- 
zacije s področja gozdnega gospodarstva razporedijo v 4. alineo drugega člena. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Vprašanje tovariša Pirša zadeva 
predvsem 9. točko dnevnega reda. Pa še to. Vprašanje domicilnega ali sedežnega 
principa smo uredili z drugimi zakoni, sedaj pa se pogovarjamo predvsem o tem, 
na kakšen način naj se obveznosti do samoupravnih interesnih skupnosti izva- 
jajo. Predlagam, da bi bilo to bolj vprašanje ob tej točki dnevnega reda, nekatere 
razprave, ki so potekale ob sprejemanju zakona, pa bi posredovali skupini dele- 
gatov v občini Kamnik. Tako bi se potem lahko odločili, ali ste zadovoljni z 
odgovorom, ali pa boste postavili dodatno vprašanje. 

Imamo še vprašanje oziroma predlog iz Kranja. Boste ,na vprašanje odgo- 
vorili, tovariš Polanič? (Ne.) Zeli še kdo razpravljati? (Da.) Besedo ima tovariš 
Stane Božičnik, delegat iz občine Slovenska Bistrica, 

Stane Božičnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Na 40. seji skupine delegatov iz občine Slovenska Bistrica smo oblikovali 
pripombo k 2. členu osnutka zakona. Predlagamo dopolnilo oziroma spremembo 
4. alinee tega člena, ki naj bi se glasila: »Temeljna organizacija združenega dela 
s področja planskih prioritet: elektrogospodarstva, kmetijstva in ribištva, proiz- 
vodnje živil, živilske proizvodnje« in tako naprej in na koncu »drobno gospo- 
darstvo s področja storitev«. 

To utemeljujemo z naslednjim. V vseh planskih dokumentih za srednje- 
ročno obdobje 1981—1985 opredeljujemo razvoj drobnega gospodarstva kot prio- 
ritetno nalogo z obveznostjo, da bomo razvoj drobnega gospodarstva reševali 
z davčno politiko. Poudarjamo, da bi nižja stopnja odstotka davka iz dohodka 
tozd morala biti navedena vsaj za področje storitev čevljarstva, krojaštva in 
frizerstva. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Imamo torej še en predlog. Zeli 
še kdo besedo? (Ne.) 

Ce ne, potem zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme na- 
slednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek 
iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih Skupnosti za 
leto 1981, 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 poročilu Odbora za finance in pripombe iz razprave 
delegatov na seji zbora. 

Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (46 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Dva delegata.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep. 
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Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks, 
z osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek je Skupščini predložil v obrav- 
navo Izvršni svet in za svojega predstavnika določil tovariša Slavka Polaniča. 
Uvodno obrazložitev smo že slišali, prav tako smo slišali predlog, naj se združi 
obravnava predloga za izdajo zakona in zakonskega osnutka. Kdor je za tak 
predlog, naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog Izvršnega sveta. 
Predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek Sta obravnavala Odbor za 

finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni po- 
ročili. Želita poročevalca besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Pismenih prijav za razpravo ni. Zeli kdo besedo? (Ne.) 
Ce ne, potem predlagam zboru, da sprejme naslednji dklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah 

republiških davkov in taks, z osnutkom zakona, se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pri- 

pravi zakona naj predlagatelj upošteva pripombe skupin delegatov. 
Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo 

proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o določitvi stopnje za obračunavanje amortizaicije za osnovna sredstva 
določenih uporabnikov družbenih sredstev, z osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo zakona in osnutek je Skupščini predložil Izvršni svet. Nje- 
gov predstavnik je Slavko Polanič. Uvodno obrazložitev smo slišali. Predlog za 
izdajo zakona in osnutek site dobili. Slišali ste tudi predlog, da se obe fazi, prva 
in druga, združita. Kdor je za predlog Izvršnega sveta o združitvi obeh faz, 
naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog Izvršnega sveta. 
Predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek sta obravnavala Odbor 

za finance in Zakonodaj no-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni, 
poročili. 

Želita poročevalca besedo? (Ne.) 
Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Žarko Zigon, delegat iz občine 

Radlje ob Dravi. (Ni navzoč.) 
Besedo ima tovariš Štefan Kamin iz občine Trebnje. 

Štefan Kamin: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov iz občine Trebnje podpira predlog za izdajo zakona z osnut- 
kom, vendar menimo, da je začetna stopnja 20% najnižjih, z zakonom določenih 
stopenj odločno prenizka. Prepričani smo, da obračunavanje amortizaicje v vi- 
šini 50'% od najnižje stopnje ne bi zahtevalo dodatnih proračunskih sredstev 
oziroma, da bi ga bilo že možno pokriti s strukturnim preoblikovanjem prora- 
čunskih sredstev. Tudi v preteklih letih so bila oblikovana določena sredstva 
za investicije za delno ohranjanje osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje. 
Predlagamo, da v čim krajšem času preidemo na popolno obračunavanje amorti- 
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zacije, zaito naj zakon ne bi bil enoleten, temveč naj določi postopen prehod na 
popolno obračunavanje amortizacije po stopnjah, določenih z zakonom za obra- 
čunavanje amortizacije osnovnih sredstev temeljnih organizacij združenega dela 
in drugih uporabnikov družbenih sredstev. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tudi delegati iz Raven na 
Koroškem pravijo, da 20 odstotkov od obračuna in formiranja sredstev za te- 
meljne organizacije ni zadostovalo. Povzročilo bi nazadovanje v tehnični oprem- 
ljenosti upravnih in drugih organov. Podobno mnenja smo dobili tudi iz 
Slovenske Bistrice. Tako so vsa tri mnenja usklajena. Želi še kdo razpravljati? 
(Da.) Prosim, besedo ima tovariš Božič, delegat iz občine Kranj. 

Stane Božič: Naša skupina podpira prehod in uveljavljanje zakona 
na nove vire in osnove. Bilo pa bi koristno ob tem slišati, kakšne težave, ali pa 
kakšni premiki, ki jih je možno še sedaj oceniti, bodo pri materialnih sredstvih 
nastali zaradi teh sprememb. 

Menimo tudi, da je rešitev glede izpolnjevanja obveznosti zelo dobra za 
tiste, ki so zaposleni v zasebnem sektorju. 

Podpiramo varianto, ki je tu navedena, mislimo pa, da je pri tem treba opo- 
zoriti, da je veliko delovnih organizacij, ki osebne dohodke izplačujejo okoli 
15. v mesecu ali pa vsaj od 10. do 15. v mesecu in da je izračun, da bi se pri tem 
prihranilo od 1. do 18. dni ter da bi bili od 18. do 23. nakazani prispevki, preveč 
optimističen. Verjetno ni -možno izračunati, v katerem času se bodo sredstva 
natekala, saj takoj po prvem v mesecu ali po nekaj dneh izplačujejo v začetku 
meseca osebne dohodke le manjše delovne organizacije in organi uprave. 

Menimo, da bi bilo zato potrebno dobiti pojasnilo, ali so bili glede prehoda 
v tehniki obračunavanja konzultirani tudi strokovnjaki s tega področja in bi 
potem presodili, kakšne spremembe in s tem v zvezi kakšne stroške prinaša ta 
sprememba. Nekatere stvari pri nakazilih bo treba ročno datirati. 

Glede datumov odvajanja teh plačil, pa je vprašanje, ali bi uresničitev tega 
načela dovolj vplivala, da se sredstva ne zadržujejo v taki meri, kot so se do- 
sedaj na računih interesnih skupnosti? In ali bo ta postopek, ki je predviden z 
zakonom, izveden tudi z vidika racionalnosti administrativnega dela. Če je vse 
to s teh vidikov ocenjeno pozitivno, potem je to treba pozdraviti. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Božič. To je bila raz- 
prava k 9. točki. Zeli še kdo razpravljati k 8. točki? (Da.) Prosim, besedo ima 
tovariš Zvonko Draksler, predstavnik predlagatelja. 

Zvonko Draksler: Tovarišica predsednica! Eden od delegatov je 
predlagal, da ta zakon ne bi bil enoleten. Poudarjam, da ni enoleten in gre za 
zakon brez omejitve obdobja veljavnosti. Ko bomo lahko zagotovili večja sred- 
stva v proračunih, bomo lahko ustrezno spremenili stopnjo amortizacije. Vpra- 
šanje, aH je 20% premalo oziroma, ali je ustreznejše 30% ah 50 "/o, bomo po- 
novno proučili. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Spreminjali bi torej samo odstotek. 
Predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
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1. Predlog za izdajo zakona o določitvi stopnje za obračunavanje amortiza- 
cije za osnovna sredstva določenih uporabnikov družbenih sredstev, z osnutkom 
zakona, se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva predloge iz raz- 

prave na seji zbora. 
Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo 

proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih 
potrelb na področju družbenih dejavnosti, z osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo zakona in osnutek je Skupščini predložil Izvršni svet. 
Njegov predstavnik je tovariš Slavko Polanič. Uvodno obrazložitev smo slišali. 
Predlog za izdajo zakona in osnutek ste dobili. Tudi tu Izvršni svet predlaga, 
da združimo prvo in drugo fazo. Kdor je za to, naj prosim glasuje! (53 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog Izvršnega sveta. 
Predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek sta obravnavala Odbor za 

finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru poročala. Želita poroče- 
valca besedo? (Ne.) 

Pričenjamo razpravo. Besedo ima tovariš Igor Dobrovnik, delegat iz ob- 
čine Krško. 

Igor Dobrovnik : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov za Zbor občin je ob obravnavi navedenega osnutka z 
njim soglašala. Meni pa, da zakon v predloženi obliki ne bo popolnoma dosegel 
svojega namena, ker ne prinaša bistvenih sprememb na tem področju. Še vedno 
bo koncentracija denarja v samoupravnih interesnih skupnostih, združeno delo 
pa bo za manjkajoča obratna sredstva najemalo kredite po visoki obrestni meri. 
Pred dokončnim oblikovanjem zakona je še vedno možna sprememba v to smer, 
da uporabniki družbenih sredstev, predvsem pa združeno delo v materialni pro- 
izvodnji, obračuna s samoupravnimi sporazumi dogovorjene obveznosti za pri- 
spevke, plača pa v roku odpoklica v višini potreb samoupravnih interesnih 
skupnosti v času med 18. in 23. v mesecu. Na to problematiko plačevanja pri- 
spevkov samoupravnih interesnih skupnosti je naša delegacija že opozorila 
pri predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovah 
ter načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za finnciranje smoupravnih 
interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih 1975—1980, ven- 
dar je bila naša pripomba nepravilno komentirana. 

Nadalje bi ob tej priložnosti ponovno želeli opozoriti na nedavne razprave 
o racionalizaciji in zmanjšanju administrativnih opravil in stroškov pri pri- 
pravi izplačilne dokumentacije osebnih dohodkov, kar je glede na gospodarske 
težave in boja za stabilizacijo na vseh ravneh izredno pomembno. Naše mnenje 
je, da bi se odvod prispevkov in davkov uporabnika družbenih sredstev oprav- 
ljal poenostavljeno na skupni zbirni račun pri SDK z enim prenosnim na- 
logom. SDK pa bi po ključu na osnovi s samoupravnimi sporazumi dogovor- 
jenih stopenj razdelila sredstva na samoupravne interesne skupnosti. S tem 
ne bi bil okrnjen samoupravni sistem. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Želi še kdo besedo? (Ne.) Pro- 
sim, tovariš Polanič, gre za vprašanje poenostavitve in čim manjših stroškov. 

Slavko Polanič: Glede poenostavljenega nakazovanja prispevkov 
moramo upoštevati, da imamo dve vrati prispevkov iz osebnega dohodka. Eni 
so domicilni, to se pravi, da se usmerjajo v tiste občine oziroma samoupravne 
interesne skupnosti, kjer ima delavec in njegova družina stalno prebivališče. 
Druga vrsta pa so sedežni prispevki, ki se usmerjajo v tiste samoupravne in- 
teresne skupnosti, kjer je sedež delavčeve zaposlitve. Zaradi tega ni mogoče 
teh dveh vrst prispevkov sešteti in jih potem deliti po enostavnem ključu. 

Kar zadeva odpoklic sredstev, kot je predlog delegata, da bi obdobje od 
18. do 23. v mesecu uvrstili oziroma vgradili v zakon za avtomatsko nakazo- 
vanje oziroma vnovčevanje teh prispevkov, pa bi povedal tole. Tudi o tem smo 
v sekretariatu za finance dosti razmišljali, srečali pa smo se z vprašanjem od- 
poklica sredstev v zvezi z dodatnim prispevkom solidarnosti. Ugotavljamo, da 
je tudi tu precej težav. Težave so predvsem v tem, ker ibi s tem računovodstvom 
delovnih organizacij oziroma temeljnim organizacijam in delovnim skupnostim 
naložili dodatno delo. Danes iz podatkov ni več zaslediti, da gre za tako visoko 
zbiranje sredstev na žiro računih samoupravnih interesnih skupnosti družbenih 
dejavnosti, kot je bilo v preteklih letih. Ce pogledamo dotok sredstev, lahko 
ugotovimo, da se giblje okoli indeksa 124. Vendar je v tem indeksu zajeta tudi 
skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki je letos znatno povečala 
prispevno stopnjo, kar velja tudi za skupnost starostnega zavarovanja kmetov, 
ki je prav tako znatno povečala priliv sredstev na svoj žiro račun, medtem 
ko se prilivi vseh drugih interesnih skupnosti s področja družbenih dejavnosti 
dejansko gibljejo v indeksu od 115 do 121, kar je v skladu z letošnjimi resolu- 
cijskimi določili o gibanju oziroma o omejevanju sredstev za namene skupne 
porabe. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Zeli še kdo postaviti vpraša- 
nje? (Ne.) 

Ce ne, potem predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkov za 

zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti, 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, dane v poročilih delovnih teles zbora in Skupščine, pripombe 
skupin delegatov in pripombe iz razprave delegatov na seji zbora. 

Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Gre pa še za naslednje vprašanje. Če bi predlagatelj predlog tega zakona 

še letos predložil, potem bi morali že danes ugotoviti, da 30-dnevnega roka 
ne bo mogoče spoštovati. V zvezi s tem sta dva predloga. Po prvem bi morali 
zakon sprejeti še letos, po drugem, pa bi bilo potrebno dobro premisliti, kakšne 
težave bi s tem povzročili tehniki obračunavanja. Prosim, da predlagatelj upo- 
števa eno in drugo in če bo lahko odgovoril na (ta opozorila, bi delegati verjetno 
sprejeli tudi dejstvo, da bo kakšnih pet dni razlike med predložitvijo predloga 
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zakona in obravnavo na seji zbora, saj se 30-dnevnega roka verjetno ne bo 
mogoče držati, ker smo danes že 25. novembra. Se s tem strinjate? (Da.) 

Prehajamo na 10. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog zakona, 
o spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju skladnejšega regional- 
nega razvoja v SR Sloveniji. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil tovariša Andreja Briškega, pomočnika direktorja 
Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje. Tovariš Briški, želite besedo? 
(Da.) Prosim! 

Andrej Briški: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Pri pripravi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o po- 
speševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji je Izvršni svet 
upošteval stališča in mnenja odborov in zborov Skupščine SRS k osnutku za- 
kona, ki ga je obravnavala Skupščina SRS tik pred letnimi dopusti, in ga do- 
polnil predvsem v treh smereh. 

Prvič, bolj so razdelani kriteriji za opredeljevanje manj razvitih geograf- 
skih območij. Skupščina je v svoji rapravi ob osnutku zakona menila, da naj 
bi geografska območja, če je le mogoče, opredelili po kriterijskem principu in 
le izjemoma potem tudi s konkretnim navajanjem posameznih območij, ki ne 
bi izpolnjevala kriterijev. Pri tem je imela Skupščina SRS v mislih predvsem 
zaokrožena geografska območja, kot so Brkini, Pokoplje in Suha krajina, ki so 
ostala manj razvita geografska Območja že na osnovi kriterijev iz osnutka 
zakona. 

Druga pomembna dopolnitev v predlogu zakona je v tem, da Izvršni svet 
predlaga tako imenovani diferencirani pristop. Pri tem naj bi bila večjega dele- 
ža pospeševalnih ukrepov deležna manj razvita obmejna območja in tiste manj 
razvite občine, ki so pod eno tretjino razvitosti slovenskega povprečja. Kon- 
kretno je to po podatkih, s katerimi razpolagamo, Občina Lenart. 

Tretja dopolnitev izhaja prav tako iz sugestij zborov Skupščine SRS glede 
tako imenovanega prehodnega obdobja. Ta bi bil po predlogu zakona uporab- 
ljen za tista manj razvita območja, ki so tak status imela v obdobju 1976 do 
1980, pa po kriterijih tega zakona ne bodo opredeljena kot manj razvita v pri- 
hodnjem srednjeročnem obdobju. Gre za dele občin Murska Sobota, Črnomelj, 
Trebnje in Tolmin, pa še za posamezne krajevne skupnosti iz nekaterih manj 
razvitih geografskih območij. 

Vse druge dopolnitve so bolj redakcijskega značaja in pomenijo v bistvu 
uskladitev z zakonom o sistemu družbenega planiranja. 

Ko so odbori Skupščine obravnavah predlog tega zakona, so ga podprli, 
s tem da je Zakonodajno-pravna komisija imela pripombe oziroma predloge 
sprememb k 1., 7. in 9. členu. Izvršni svet je te predloge Zafconodajno-pravne 
komisije sprejel, ker ne gre za vsebinska, temveč za redakcijska vprašanja, 
ki bolj določno pojasnjujejo nekatera določila. Ti amandmaji, ki jih predlaga 
Zakonodajno-pravna komisija, ne spreminjajo vsebine predloga zakona. Hkrati 
pa v statusu prehodnega obdobja za dobo treh let, tako kot je predlagano 
odborov tega zlbora tudi amandma, ki se nanaša na tisti del Kobanskega, ki po 
kriterijih tega zakona ne bi več imel statusa manj razvitega območja, bil bi 
pa v statusu prehodnjega obdobja za dobo treh let, tako kot je predlagano 
v predlogu zakona. 
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Izvršni svet je ta amandma obravnaval in pri tem ugotovil, da glede na 
kriterije zakona ni sprejemljiv, hkrati pa je tudi podrobneje analiziral nje- 
gova določila in zlasti obrazložitev ter pri tem ugotovil, da gre v krajevnih 

^ skupnostih, ki so osnova za ta amandma iz občin Radlje ob Dravi in Dravograd, 
za dva zelo različna predloga. Severni del teh krajevnih skupnosti, ki se nahaja 
v goratem delu Kobanskega, je nerazvit, kar se izraža v odseljevanju prebi- 
valstva, v zelo nerazviti gospodarski infrastrukturi, pa tudi pogoji za razvoj 
kmetijstva so neugodni. Zato je Izvršni svet ocenil, da bi del krajevnih skup- 
nosti, ki je v hribovitem območju Kobanskega, lahko bil predmet tega zakona. 

Ne more pa se Izvršni svet strinjati s tem, da bi vključili med manj raz- 
vito obmejno območje tudi dolino Drave z razmeroma razvitimi, čeprav manj- 
šimi industrijskimi centri, kot so Radlje ob Dravi, Muta in Dravograd, ki bi 
po predlogu amandmaja teh dveh občin prav tako prišli med manj razvita 
obmejna območja. Podatki namreč kažejo, da so industrinjski kraji v dolini 
Drave dosegli v zadnjem obdobju zelo hiter gospodarski razvoj, ki se med 
drugim odraža tudi v tem, da je prebivalstvo v teh krajevnih skupnostih, 
zlasti pa še v dolinskem delu, začelo zelo hitro naraščati in v nekaterih od 
teh krajevnih skupnosti celo presega rast prebivalstva v povprečju SR Slo- 
venije. To kaže na pozitivno tendenco, da je prišlo do preloma nekdanje tra- 
dicije odseljevanja, ker je sama industrializacija doline Drave prispevala k temu, 
da je začelo prebivalstvo ponovno naraščati. Zato Izvršni svet predlaga svoj 
amandma v zvezi s Kobanskim in se torej ne strinja s predlogom občin Radlje 
ob Dravi in Dravograd. V svojem amandmaju namreč predlaga, da bi ne glede 
na kriterije tega zakona vključili med manj razvita območja gorati del Koban- 
skega, torej tisti del, ki je nad dolino Drave, nekako severno od ceste, ki po- 
teka ob Dravi iz Maribora proti Dravogradu in prek Radelj. V tem je ta bi- 
stvena razlika med amandmajem, ki ga predlagata občini Radlje ob Dravi in 
Dravograd in med amandmajem, ki ga predlaga Izvršni svet. 

Rad bi povedal še to, da bi bilo po kriterijih tega zakona, vključno z amand- 
dajem, ki ga daje Izvršni svet, med manj razvita območja v Sloveniji vklju- 
čeno 16,2 % prebivalstva naše republike, kar je precej manj kot v obdobju 
1976 do 1980, ko je bilo med manj razvita območja vključeno 20,7 % prebi- 
valstva Slovenije. Teritorij manj razvitih območij pa bi tako v tekočem srednje- 
ročnem obdobju kot v prihodnjem srednjeročnem obdobju znašal 30% slo- 
venskega teritorija, kar kaže tudi na to, da je velik del manj razvitega ob- 
močja zelo redko poseljen, kar je v veliki meri tudi odraz precejšnjega od- 
seljevanja prebivalstva v dosedanjem obdobju. 

Izvršni svet predlaga zboru, da sprejme predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja z amand- 
majem Izvršnega sveta glede Kobanskega in z redakcijskimi amandmaji, ki 
jih je predlagala Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije. 

Predsednica Silva Jereb: Predlog zakona ste dobili. Dobili ste tudi 
amandma skupščin občin Radlje ob Dravi in Dravograd, danes pa ste na klop 
dobil še amandmaje Izvršnega sveta. 

Izvršni svet je delno povzel, kot ste slišali, amandma obeh občin k 3. členu 
in predlagal svoj amandma, poleg tega pa predlaga še tri redakcijske amand- 
maje k 1., 7. in 9. členu. Predlog zakona so obravnavali Odbor za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj in Odbor za finannce, ki sta predložila skupno po- 
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ročilo in Zakonodajno-pravna komisija, ki je predložila pismeno poročilo. Že- 
lijo poročevalci besedo? (Ne.) 

Danes ste na klop prejeli tudi predlog stališč Družbenopolitičnega zbora, 
ki obravnava predlog zakona v smislu 72. člena poslovnika Skupščine, tako da 
da o njem pristojnima zboroma svoje stališče. Ta stališča je na današnji seji 
že sprejel. 

Pričenjamo razpravo. Besedo ima tovariš Marko Kobe, delegat iz občine 
Črnomelj. (Ni navzoč.) Ker je tudi on na seji skupine delegatov, ima besedo 
tovariš Branko Kobale, delegat iz občine Dravograd. 

Branko Kobale: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Slišali smo obrazložitev amandmaja Izvršnega sveta, vendar mi dovolite, 
da v imenu občine Dravograd dodatno navedem nekatere argumente in po- 
jasnila k predloženemu amandmaju Skupščin občin Radlje ob Dravi in Dravo- 
grad oziroma da pojasnim, zakaj predloženi amandma, kot ga predlaga Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, za obe skupščini občin ni sprejemljiv. 

Predvsem želimo poudariti, da amandma Skupščine občine Radlje oib Dravi 
in Dravograd ne posega v spremembo vsebine in načel, na katerih temelji 
predlog zakona in da amandma omogoča le ohranitev dosedanjega statusa manj 
razvitega območja za dve krajevni Skupnosti v občini Radlje otb Dravi in ene 
krajevne skupnosti v občini Dravograd. 

Z ohranitvijo oziroma podaljšanjem statusa manj razvitega območja do- 
sedanjim trem krajevnim skupnostim, bi bili podani temeljni pogoji in smotri, 
ki jih zasleduje zakon. Predvsem gre za dejstvo, da gre lahko le za ustrezno 
razvito krajevno skupnost kot celoto, v tem primeru pa se krajevna skupnost 
deli na dva dela, in sicer na nižinski in hriboviti, kar vpliva na pospeševanje 
razvoja njihovih razvitih delov. 

Tudi v osnutku družbenega plana SR Slovenije je v podpoglavju glede 
pospeševanja Skladnejšega regionalnega razvoja poudarjena posebna skrb za 
hitrejši razvoj tistih središč, ki v okviru dogovorjenega modela policentričnega 
razvoja še niso dovolj usposobljena za opravljanje funkcij pospeševalca raz- 
voja širšega območja in to zlasti v primerih, ko so sedanji močnejši centri 
preveč oddaljeni. 

Nedvomno je, da bi bil veliko lažje in uspešneje dosežen poglavitni smoter 
ohranitve žive meje in izboljšanje življenjskih, bivalnih in proizvodnih po- 
gojev prebivalcev ob meji, če bo krajevna skupnost kot celota ohranila dose- 
danji status manj razvitega območja. Zato bi bilo s sprejetjem amandmaja, ki 
ga predlaga Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in s katerim se omejuje status 
manj razvitega območja le na hribovite dele Kubanskega, omogočeno le sim- 
bolično koriščenje bonitet, ki jih prinaša zakon, saj umetno ločuje naravno po- 
vezanost zaledja z lokalnimi središči. Posebej poudarjamo tudi dejstvo, da bi 
primerjalna analiza opravljenih vlaganj v minulem srednjeročnem obdobju 
pokazala, da se dejanska stopnja razvitosti krajevnih skupnosti z območja 
Kobanskega ni bistveno izboljšala in da je potrebno upoštevati, da je s spre- 
jetjem zakona izguba tega statusa bolj pogojena s spremembami kriterijev, kot 
z dejansko višjo doseženo stopnjo gospodarske razvitosti. 

Poleg navedenega bi ohranitev statusa manj razvitih krajevnih skupnosti, 
kot posledica tega pa hitrejši razvoj občin ob meji, bistveno prispevala k ohra- 
njanju žive meje, kar je hkrati tudi osnovni pogoj za uveljavljanje vsebine 
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koncepta naše splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite na obmejnih 
območjih. 

,Ne nazadnje pa bi v maloobmejnem prometu s sosednjo republiko Avstrijo 
omogočili izboljšanje strukture obmejne menjave kot tudi povečanje njenega 
obsega. Tudi občine in krajevne skupnosti ob državni meji so lahko aktivni 
dejavnik poglabljanja dobrih sosedskih odnosov, in to tem lažje, če razlike 
v stopnji gospodarske razvitosti niso preobčutne. 

Dodatno naj navedem tudi to, da so bila v občini Dravograd že ob obrav- 
navanju osnutka tega zakona izredno močno prisotna razmišljanja, da bi morali 
doseči, da bi položaj manj razvitega območja v naši občini dobila tudi kra- 
jevna skupnost Libeliče, ki po dosedanjih kriterijih veljavnega zakona tega 
statusa ni imela. Krajevna skupnost Libeliče ima namreč tudi z drugimi ob- 
mejnimi manj razvitimi krajevnimi skupnostmi veliko skupnega. Vendar pa 
jo vseeno ločuje nekaj bistvenega, in sicer enkratno zgodovinsko dejanje kra- 
janov tega območja, ki so edini v stari Jugoslaviji dosegli, da so Libeliče, ki 
jih je kot del plebiscitnega ozemlja novembra 1920 leta zasedla Avstrija, pri 
podrobni razmejitvi meje ponovno pripadla Jugoslaviji, ki je 20. 10. 1922. leta 
slovesno prevzela Libeliče v svojo upravo. 

Zaradi tega v občini Dravograd niso vztrajali pri razmišljanjih, da bi s 
posebnim amandmajem skušali zagotoviti status manj razvitega območja tudi 
tej krajevni skupnosti predvsem zato, ker smo menili, da bi z ohranitvijo sta- 
tusa manj razvitih krajevnih skupnosti Dravograd kot bližnjega lokalnega sre- 
dišča in enega od centrov policentričnega razvoja koroške regije lahko dovolj 
učinkovito skušali pospeševati razvoj tudi te obmejne krajevne skupnosti, ki 
ji širša slovenska družba doslej, z izjemo pomoči pri asfaltiranju cestne po- 
vezave z Dravogradom, ni kaj dosti pomagala. Glede na vse navedeno, še zlasti 
glede na sprejeta stališča v vseh zborih Skupščine občine Dravograd in tudi 
podpore nekaterih naših komisij, Zakonodajno-pravne komisije, Odbora za 
družbenoekonomske odnose in razvoj ter Odbora za finance ne moremo od- 
stopiti od predlagane vsebine amandmaja, 'ki smo ga Zboru občin predložili 
skupaj z občino Radlje ob Dravi. 

(Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Slišali ste utemeljitev amand- 
maja. Tovariš Kobe, bi lahko povzeli besedo! 

Marko Kobe: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Nekoliko bom skrajšal napisano razpravo, ker je bilo že marsikaj slišati o pro- 
blematiki razvoja manj razvitih. Glede na problematiko razvoja občin, ki bi 
po sedaj veljavnih kriterijih izpadla iz seznama manj razvitih, je uvedba pre- 
hodnega obdobja nujna, saj kljub nekoliko hitrejšemu gospodarskemu razvoju 
v zadnjem obdobju te občine še vedno ne morejo uspešno reševati velikih 
problemov v zvezi z dograjevanjem gospodarske infrastrukture in razvojem 
družbenih dejavnosti. 

Za občino Črnomelj lahko rečem, da gospodarstvo ni v stanju prevzemati 
visokih dodatnih obremenitev, ki bi bile potrebne za dograjevanje prepo- 
trebne cestne mreže, oskrbe s kvalitetno električno energijo, oskrbo z vodo, 
čiščenja voda, za izgradnjo šolskega prostora in podobno na nekaterih delih 
svojega območja. Prav tako menimo, da je utemeljena uvedba geografsko za- 
okroženih manj razvitih območij v posameznih občinah, saj so ta pogojena z 
geografskimi posebnostmi ne glede na občinske meje. To velja zlasti za Ob- 
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kolpsko področje. S takšno rešitvijo bolj kot doslej upoštevamo dejanske raz- 
mere, kar bo gotovo prispevalo k učinkovitosti ukrepov. Kako pa bodo v zakonu 
predvidene rešitve zaživele v praksi, pa je odvisno predvsem od vsebine planov 
SIS materialne proizvodnje in družbenih dejavnosti ter nosilcev gospodar- 
skega razvoja v republiki. Zato apeliramo, da Izvršni svet poskrbi za inštru- 
mente, ki bi učinkovito prispevali k resničnemu reševanju in brez odloka 
o določitvi manj razvitih, da bi vsaj toliko dosegli bazo, da bi mogli samo- 
stojno napredovati in prispevati za bodočnost svoj delež tuidi sami. 

V zvezi z opredelitvijo geografsko zaokroženih manj razvitih območij za- 
služi posebno pozornost spominsko območje Zumberak—Gorjanci, ki delno 
posega tudi na območje Socialistične republike Hrvatske. Glede na to, da ne 
izpolnjuje kriterijev, ki jih prinašajo spremembe zakona o pospeševanju sklad- 
nejšega razvoja Slovenije, «to območje ni navedeno kot manj razvito geografsko 
območje, čeprav si glede na stanje gospodarske infrastrukture in odseljevanja 
prebivalstva, predvsem pa zaradi zgodovinskega pomena v času narodnoosvo- 
bodilnega boja, tak: status gotovo zasluži. Ne bi zdaj načenjal razpravo o kri- 
terijih, pač pa vidimo rešitev v tem, da se specifičnost tega območja upošteva 
v planih predvsem gospodarskih SIS v katerih je treba dati več poudarka tudi 
akcijam na tem območju. 

Predlagamo torej, da se zakon sprejme v predloženi obliki, saj je rezultat 
pretehtane strokovne analize in širokih razprav na vseh ravneh. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš K obe. Tovariš Žarko 
Zigon, ima besedo. 

Žarko Z i g o n : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V podkrepitev predlaganega amandmaja skupščin občin Radlje ob Dravi in 
Dravograd želim predstaviti še lego Zgornje dravske doline. To je ozka tesen 
v kateri se tik ob reki Dravi in na jugu strmo dvigajo visoka pobočja Pohorja, 
na severu pa pobočje Kolbanskega. V pretežnem delu doline je dovolj prostora 
le za železnico in cesto, pa še ti sta na številnih mestih vsekani v strma po- 
bočja obeh gorskih masivov. Vse od občine Dravograd prek celotne občine 
Radlje ter na določenem delu občine Maribor, se ta ozka dolina razširi le na 
nekaterih mestih, kjer je bodisi za kmetijstvo bodisi za razvoj gospodarskih 
oziroma industrijskih dejavnosti razpoložljivih nekaj 10 ali 100 ha ustreznih 
zemljiških površin. Zato je razumljivo, da se na teh skromnih površinah ne- 
razvite Zgornje dravske doline razvijajo naselja in se koncentrira vsa za to 
območje pomembnejša gospodarska dejavnost, čeprav moramo povedati, da je 
ta gospodarska dejavnost kljub vsem naporom še zelo skromna. 

Vsekakor pa moramo ugotoviti, da imajo le-ti razširjeni deli ozke strme 
doline edini nekoliko večje naravne prostorske možnosti razvoja in so torej 
lahko edini resnični nosilci socialnega ekonomskega napredka tega nerazvitega 
Obmejnega območja. Zato ponovno poudarjamo, da bi verjetno storili precejš>- 
njo napako, če bi v konceptu razvoja nerazvitega območja Kobanskega izpustili 
kot nerazvito območje tiste krajevne skupnosti, ki so glede na dane naravne 
pogoje lahko edini realni nosilci razvoja celotnega dela tega območja. Storili bi 
tudi veliko napako, če bi na primer sprejeli stališče, da se štejejo za manj 
razvito obmejno območje Kobanskega le ustrezni izrazito višinski predeli. To 
bi sicer res nekaj pomenilo, toda kaj pomaga, če s sprejetjem takšnega koncepta 
v daljšem času zagotovimo ustrezne cestne povezave z dolino, ko pa v dolini 
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ne bo na razpolago delovnih mest. Prebivalci tega, že tako izpraznjenega ob- 
močja ob naši severni meji se bodo še nadalje izseljevali, če ne bomo v bližini 
zagotovili zanje ustreznih delovnih mest. Ta delovna mesta pa se lahiko za- 
gotovijo le tam, kjer so zato dane naravne prostorske možnosti. 2e doslej, pa 
tudi v bodoče, se v vse bolj zaostrenih pogojih gospodarjenja nobena delovna 
organizacija najbrž ne bo odločila, da bi locirala ustrezne gospodarske objekte 
v hribovitem območju, ampak le tam, kjer bodo ugodnejši pogoji gospodar- 
jenja. Skratka, trdno, smo prepričani, da so v danih specifičnih pogojih na- 
daljnje možnosti socialno-ekonomskega razvoja obmejnega Kobanskega in kra- 
jevnih skupnosti na tem območju, ki imajo edine nekoliko boljše naravne pro- 
storske možnosti, lahko le sestavni del tega območja in da si razvoja tega 
območja kot celote drugače sploh ne moremo predstavljati. Kakršnakoli druga 
rešitev, ki ne bi upoštevala tega dejstva, bi torej pomenila, da za nadaljnji 
socialno-ekonomski napredek tega območja nismo praktično veliko storili. 

Omenili smo že, da so že po dosedanjem zakonu vse krajevne skupnosti 
na območju Kobanskega imele status nerazvitega območja. S predloženim pred- 
logom amandmaja torej ne predlagamo širitve manj razvitih območij, ampak 
si upravičeno prizadevamo, da bi to olbmočje obdržalo glede možnosti nadalj- 
njega razvoja takšen položaj, kot ga je imelo doslej. Za delegate, ki morda tega 
problema ne poznajo dovolj, bi poudaril, da so krajevne skupnosti Dravograd, 
Radlje in Muta izgubile status manj razvite obmejne krajevne skupnosti le 
zgolj zaradi kriterija hitrejšega porasta prebivalstva, kar pa je bilo v zadnjih 
letih delna posledica pospešenega razvoja. 

Predsednica Silva Jereb : Hvala lepa. Zeli še kdo besedo? Prosim, 
besedo ima tovariš Milan Božinovski, delegat iz občine Ravne na Koroškem. 

Milan Božinovski: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Sem delegat skupine delegatov iz občine Ravne na Koroškem. Ker 
sem slučajno doma iz teh krajev, bi želel v svojem izvajanju podpreti amandma, 
ki sta ga dala delegata iz občin Radlje in Dravograd. Predvsem pa bi bilo 
potrebno postaviti Izvršnemu svetu vprašanje, ah ima Izvršni svet demografske 
študije o gibanju prebivalstva na tem Območju, ali niso ti kazalci, katere je 
tovariš prej navedel zgolj posledica priseljevanja od drugod oziroma razselje- 
vanja kmetij, to se pravi, da zapuščajo ljudje kmetije in odhajajo v dolino, 
meja pa ostaja prazna. Kot pa je tovariš iz Radelj že povedal, gre delno morda 
tudi za nepoznavanje konkretne konfiguracije terena, ker bi bil nesmisel, da 
bi priznali za manj razvito le del krajevne skupnosti. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Zeli še kdo besedo? (Da.) To- 
variš Ivo Bernard, delegat iz občine Lj ubij ana-Center, ima besedo. 

Ivo Bernard: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Razprava o Kobanskem me je spodbudila k razmišljanju o tem, ah je sama 
oznaka Kobansko, tako kot je tudi v amandmaju navedena, pravilna in ah 
je toliko precizna, da dejansko zajema vse tisto olbmočje, ki ga osebno poznam 
in vem, da je izredno nerazvito območje. To je bilo območje, ki leži neposredno 
ob avstrijsko-jugoslovanski meji, ki je bilo pod izredno močnim pritiskom 
germanizacije in kjer so tudi, čeprav s strugo reke Drave povsem odrezane od 
zaledja, dejansko vzniknile partizanske enote in Lackov odred. Prebivalstvo 
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tega območja se v celoti vključuje v prizadevanja, da ostane v okviru matične 
Jugoslavije. Zato podpiram ta prizadevanja, vendar menim, da bi bilo potrebno 

> to tudi v amandmaju določneje opredeliti, ker gre dejansko za področje severno 
od Drave, ki sega do Dravograda. To bo treba krajevno podrobneje opredeliti, 
kajti samo ime Kobansko smiselno popolnoma ne zavzema celotnega predela. 
V okolici Maribora se šteje, da je Kobansko od Sljemena do Boča, Dol, Križ in 
Urban pa ne. Pogorje Kozjaka, ki je zemljepisno določljivo, dejansko lahko 
bolje opredeli to področje. Se pa priključujem amandmaju v toliko, da se to 
področje razglasi za nerazvito področje. 

Predsednica Silva Jereib: Želi kdo obrazložiti vprašanje tovariša 
Bernarda? Tovariši iz Radelj in Dravograda so imeli v mislih določene krajevne 
skupnosti, ko so rekli območje Kobanskega. 

Slišali ste vsa mnenja in zlasti obrazložitve tovarišev iz Dravograda in 
iz Radelj. Pravijo, da s tem, ko bi celotne krajevne skupnosti razglasili za 
manj razvita območja, ustvarjamo šele prave možnosti za hitrejši razvoj tega 
manj razvita območja, ustvarjamo šele prave možnosti za hitrejši razvoj tega 
območja, medtem ko to manj dosežemo z delitvijo na dva dela. 

Zeli še kdo besedo? Tovariš Briški je mnenje Izvršnega sveta povedal. 
Naš Odbor za družbeno-ekonomske odnose in razvoj in Odbor za finance pa 
sta amandma skupščin Radlje in Dravograd na seji podprla. 

Slišali smo torej vsa mnenja in tako lahko preidemo na glasovanje. Najprej 
bomo glasovali o amandmaju skupščin občin Radlje in Dravograd z redakcij- 
skim popravkom Zakonodajno-pravne komisije, da bi se amandma k 3. členu 
glasil takole: »Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se štejejo za 
manj razvito območje krajevne skupnosti, ki leže na območju Kobanskega«, 
se pravi brez besedice »tudi«. Kdo je torej za tak amandma, naj prosim glasuje! 
(55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva dele- 
gata.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel amandma občin Radlje ob 
Dravi in Dravograd. 

Sedaj bomo glasovah še o amandmajih Izvršnega sveta k 1., 7. in 9. členu 
predloga zakona, ki ste jih dobili danes na klop. Gre za redakcijske amand- 
maje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Izvršnega sveta soglasno sprejeti, razen 
amandmaja k 3. členu, ker je brezpredmetno, da bi glasovali, saj smo že izgla- 
sovali amandma občin Radlje in Dravograd. 

Sedaj moramo glasovati še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za, naj 
prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog zakona soglasno sprejel. 
Hkrati ugotavljam, da je bil predlog zakona sprejet v skladu s stališči 

Družbenopolitičnega zbora, o čemer bom predsednico tega zbora še posebej ob- 
vestila. Ugotavljam tudi, da je bil zakon sprejet tudi v skladu z odločitvijo 
Zbora združenega dela. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov 
federacije za leto 1980. 
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Osnutek zaikona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin. 
Predstavnik naše delegacije v tem zboru je dr. Rudi Kropivnik, predstavnik 
Izvršnega sveta pa tovariš Slavko Polanič, namestnik republiškega sekretarja 
za finance. 

Tovariša Kr-opivnika ni, ker je še na seji Zbora združenega dela. 

Zato prehajamo na 12. rtočko dnevnega reda, to je na osnutek 
odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejetju družbenega plana Jugo- 
slavije za dofbo od leta 1981 do leta 1985 in o določitvi roka za predložitev 
osnutka oziroma predloga družbenega plana Jugoslavije Skupščini SFR Jugo- 
slavije. 

Osnutek odloka je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Predstavnik naše delegacije v tem zboru je dr. Rudi Kro- 
pivnik, predstavnik Izvršnega sveta pa tovariš Zdravko Praznik, direktor Za- 
voda SR Slovenije za družbeno planiranje. Ugotavljam, da tudi tovariša Praz- 
nika ni. Vendar so po mojem mnenju gradiva, ki smo jih dobili za to točko, 
dovolj jasna, tako da dodatna obrazložitev verjetno ni potrebna. 

Osnutek odloka ste dobili. Dolbili ste tudi dopolnilni predlog Zveznega 
izvršnega sveta k osnutku tega odloka in mnenje našega Izvršnega sveta, danes 
na klop pa (tudi predlog sklepa, ki naj bi ga po razpravi sprejel naš zbor. 

Osnutek odloka sta obravnavala Odbor za finance, Odbor za družbenoeko- 
nomske odnose in razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili 
pismena poročila. Želijo poročevalci besedo? (Ne.) 

Prijav za razpravo tudi ni. Zeli kdo besedo? (Ne.) 
Če ne, potem zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog sklepa, 

ki ste ga prejeli. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (49 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? {Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Obveščam vas tudi, da prijav za razprave k naslednjim točkam ni več. 

Prehajamo na 13. t o č k o dnevnega reda, to je na osnutek reso- 
lucije o glavnih smernicah in okvirih politike družbenoekonomskega razvoja 
Jugoslavije v letu 1981. 

Osnutek resolucije je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ. Predstavnik naše delegacije je prav tako dr. Rudi 
Kropivnik, predstavnik Izvršnega sveta pa Zdravko Praznik, direktor Zavoda 
SR Slovenije za družbeno planiranje. Želita predstavnika delegacije ah Izvrš- 
nega sveta besedo? (Ne.) 

Osnutek resolucije ste dobili. Dobili ste tudi sklepe Zbora republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ in mnenje ter stališča Izvršnega sveta, danes pa tudi 
predlog sklepa, ki naj bi ga po razpravi sprejel naš zbor. Osnutek resolucije so 
obravnavali Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj, Odbor za finance 
in Zakonodajno-pravna komisija, ki so predložili pismena poročila. Želijo po- 
ročevalci besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Prijav za razpravo kot sem rekla, ni. Zeli torej kdo 
besedo? (Ne.) Dobah smo sklep, ki ima, upoštevaje politiko v naši republiki, 
številne načelne in konkretne pripombe, nazadnje pa zadolžujemo našo dele- 
gacijo, da v usklajevalnem postopku te pripombe uveljavlja. 

Ce ne želi nihče razpravljati, potem zaključujem razpravo in dajem na 
glasovanje predlog sklepa z načelnimi in konkretnimi pripombami. Kdor je 
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za tak sklep, naj prosim glasuje! (48 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Predlagam, da bi se vrnili na 11. t o č k o dnevnega reda, to je na 
osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnem obsegu pro- 
računskih odhodkov federacije za leto 1980. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Predstavnik naše delegacije v tem zboru je dr. Rudi Kropiv- 
nik, predstavnik Izvršnega sveta pa Slavko Polanič, namestnik republiškega 
sekretarja za finance. 

Mislim, da bi bilo prav, če dr. Kropivnik povzame besedo. 

Dr. Rudi Kropivnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Kot vam je znano, so zbori republiške Skupščine obravnavali osnutek 
rebalansa proračuna federacije 11. julija. V dosedanjem postopku usklajevanja 
je Zvezni izvršni svet pripravil novo verzijo osnutka tega zakona, s tem da 
so bila dosedaj uveljavljena tale stališča Skupščine SR Slovenije. 

1. Osnutek zakona se obravnava v rednem postopku, ne pa v .Skrajšanem 
postopku, kot je bil prvoten predlog Zveznega izvršnega sveta. 

2. V sedanji verziji osnutka zakona je upoštevan rebalans proračuna, ki 
smo ga sprejeli maja letos. 

3. Vse konkretne sugestije glede znižanja posameznih odhodkov proračuna 
federacije je Zvezni izvršni svet upošteval in ne samo odhodkov proračuna 
federacije, ampak celo nekaj več, tako da je prvotni predlog skupnega olbsega 
proračuna federacije zmanjšal za okoli 3 milijarde dinarjev in sedaj predlaga 
skupni obseg proračuna v višini 132 milijard, kar pa je še vedno za 4 milijarde 
nad sedaj veljavnim skupnim obsegom, ki znaša 128 milijard. 

Delegacija Skupščine SR Slovenije meni, da v okviru danih materialnih 
možnosti ni mogoče povečevati že sprejetega obsega zveznega proračuna za 
leto 1980, ker že nadomestilo izpadlih proračunskih virov v sprejetem obsegu 
proračuna predstavlja hudo rušenje stabilizacijskih načel, da pa bi bilo po- 
trebno z vso pozornostjo proučiti predlog Zveznega izvršnega sveta za povečanje 
sredstev za razvoj družbenih dejavnosti na Kosovem v letu 1980 kot dodatno 
povečanje skupnega obsega proračuna federacije. Rešitev tega problema je 
Zbor republik in pokrajin odložil tako decembra, ko smo sprejemali proračun 
za letošnje leto, kot tudi julija ob prvih razpravah o rebalansu proračuna fede- 
racije. Delegacija prav tako meni, da ni sprejemljivo povečanje prispevkov 
republik in avtonomnih pokrajin, ker bi le-te morale zagotoviti potrebna sred- 
stva s povečanjem svojih virov sredstev, kar prav tako prispeva k pospeševanju 
inflacije. 

Delegacija predlaga, da Skupščina SR Slovenije prouči svoje stališče, ki 
ga je sprejela julija meseca in ki se nanaša na odkup obveznic. Zavzela je nam- 
reč stališče, naj bi manjkajoča sredstva v višini 15 milijard dinarjev pokrili 
z odkupom obveznic temeljnih organizacij združenega dela in občanov. Čeprav 
ocenjujemo, da tega predloga ni mogoče več uresničiti, ker je premalo časa, 
pač pa bi bilo potrebno, da ta vpis obveznic izvršijo banike, vendar na račun 
zmanjšanja obvezne rezerve pri Narodni banki Jugoslavije. 

Delegacija obenem predlaga, da bi Zboru republik in pokrajin predložili 
predlog sklepa, po katerem bi moral Zvezni izvršni svet proučiti sedanjo na- 
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ravo Obveznic, tako da bi se v bodoče lahko obveznice uporabljale kot vred- 
nostni papirji in sicer tako, da bi že z odlokom kreditno-monetarne politike 
za leto 1982 lahko zagotovili odplačilo prve transe vrednostnih papirjev. 

Na koncu delegacija predlaga Skupščini SR Slovenije, da zadolži dele- 
gacijo, da v nadaljnjem postopku uaklajevnja uveljavlja stališča, ki sem vam 
jih obrazložil in da delegaciji pooblastilo, da da soglasje k spremenjenemu skup- 
nemu obsegu proračuna federacije za leto 1980, ko bo ta usklajen. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Tovariš Polanič, želite tudi 
vi besedo? (Da.) 

Slavko Polanič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da v okviru danih materialnih 
možnosti ni mogoče povečevati že sprejetega skupnega obsega proračuna fede- 
racije za leto 1980. če nadomestilo izpadlih proračunskih virov za izpolnitev 
obsega zveznega proračuna pomeni izredno velik napor za celotno našo družbo, 
zato je potrebno iskati rešitve za predlagane večje izdatke pri nekaterih 
postavkah v okviru sprejetega proračuna. Izvršni svet meni, da bi bilo po- 
trebno še enkrat proučiti pričakovani vpliv temeljnega prometnega davka v 
letošnjem letu. 

Glede pokrivanja deficita v letošnjem letu pa je menenje Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije naslednje: 

Brez natančne opredelitve virov ne moremo sprejeti nobenega povečanja 
prispevka republike v zvezni proračun. 

Drugi vir, s katerim naj bi se pokrival izpad prihodkov proračuna, je po 
mnenju predlagatelja izdaja obveznic federacije, ki naj bi jih odkupile banke. 
Izvršni svet meni, da lahko le znižanje obvezne rezerve omogoči plasma teh 
obveznic iz bančnih sredstev. 

Na podlagi tako ocenjenih predpostavk za oblikovanje rebalansa je Izvršni 
svet predlagal Skupščini SR Slovenije, da ne da soglasja k predloženemu osnut- 
ku zakona. Glede na razpravo v odborih za finance Zbora Občin in Zbora zdru- 
ženega dela in glede na poročilo delegacije v Zboru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ o poteku usklajevanja, ki je sicer podprla stališče Izvršnega sveta, 
meni Izvršni svet, da je potrebno podpreti stališče odborov za finance in pred- 
laga Skupščini SR Slovenije, da da soglasje, da se spremeni in dopolni zakon 
v obsegu proračunskih dohodkov federacije za leto 1980, ob upoštevanju vseh 
pripomb, ki jih je dal Izvršni svet k višini predlaganega rebalansa in k načinu 
pokrivanja izpadlih prihodkov. S tem stališčem se namreč v celoti približujemo 
stališču naše delegacije v Zboru republik in pokrajin, pa tudi stališču delegatov 
v Odboru za finance Zbora občin. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Slišali ste torej usklajen pred- 
log, da zbor da soglasje za refbalans proračuna, da pa naj delegacija v usklaje- 
valnem postopku skuša uveljaviti pripombe in stališča, ki so navedena v sklepu 
in o katerih sta govorila dr. Kropivnik in tovariš Polanič. 

Kdor je torej za tak sklep, naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
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Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o skupni devizni politiki Jugoslavije za leto 1981. 

Osnutek odloka je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Predstavnik naše delegacije je dr. Rudi Kropivnik, predstavnik 
Izvršnega sveta pa tovariš Dušan Brglez, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za mednarodno sodelovanje. Želita morda besedo? (Ne.) 

Osnutek odloka ste dobili. Dobili ste tudi stališča in pripombe Izvršnega 
sveta in predlog sklepa, ki naj bi ga po razpravi sprejel naš zbor in ki pre- 
vzema stališče in pripombe Izvršnega sveta. 

Osnutek odloka sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca besedo? 
(Ne.) Zeli kdo besedo? (Ne.) Prijav za razpravo tudi ni. 

Ce ne, potem zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog sklepa, 
ki ste ga prejeli danes na klop in s katerim z!bor daje soglasje ter zavezuje 
našo delegacijo, da načelne in konkretne pripombe uveljavlja v postopku uskla- 
jevanja. 

Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na osnutak odloka 
o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne politike ter skupnih temeljev 
kreditne politike v letu 1981. 

Osnutek odloka je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Predstavnik naše delegacije v tem zboru je dr. Rudi Kropiv- 
nik, predstavnik Izvršnega sveta pa tovariš Slavko Polanič. Želita besedo? 
(Da.) Prosim! Tovariš Polanič ima besedo. 

Slavko Polanič: Tovarišice in tovariši delegati! Mnenje k pred- 
logu sklepa Odbora za finance Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije 
v zvezi z obravnavo osnutka odloka o ciljih in nalogah skupne emisijske in 
denarne politike ter skupnih temeljev kreditne politike v letu 1981 je bilo že 
predloženo. Izvršni svet je v svojem stališču k osnutku odloka predlagal Skup- 
ščini SR Slovenije, da na podlagi 316. člena poslovnika Skupščine ne da soglasja 
k osnutku odloka iz razlogov, ki jih navaja v svojem mnenju. 

Izvršni svet se je v postopku obravnave osnutka odloka v telesih Skup- 
ščine SR Slovenije seznanil tudi s posameznimi pripombami in sklepom Od- 
bora za finance Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije in z njimi 
v celoti soglaša. Glede na razpravo v Odboru za finance Zbora združenega dela 
Skupščine SR Slovenije, na podlagi katere je bil sprejet sklep, s katerim bi 
Skupščina SR Slovenje dala soglasje k osnutku odloka, delegaciji Skupščine 
SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin pa dala pooblastilo, da pri pripravi 
novega osnutka odloka uveljavi načelne in konkretne pripombe, Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije meni, da je tak sklep sprejemljiv, zato ga predlaga 
v sprejem Skupščini SR Slovenije. S tem soglašamo s sklepom, ki ga je sprejel 
Odbor za finance Zbora združenega dela, pa tudi s predlogom sklepa, ki je 
pripravljen za današnjo sejo zbora. 

Predsednica Silva Jereb: Predlog sklepa za današnjo sejo zbora je 
pripravljen tako, da zbori ne dajejo soglasje, pač pa zadolžujejo našo delegacijo, 
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da pri pripravi novega osnutka uveljavlja načelne in konkretne pripombe, 
ki so vsebovane v tem sklepu. 

Kdor je za, naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 1981. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin. 
Predstavnik naše delegacije je dr. Rudi Kropivnik, predstavnik Izvršnega sveta 
pa Slavko Polanič. Želite ibesedo? (Ne.) 

Osnutek zakona ste dobili, dobili pa ste tudi pripombe Izvršnega sveta 
in danes na klop še predlog sklepa, ki naj bi ga po razpravi sprejel naš zbor. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance -in Zakonodajno-prav- 
na komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca be- 
sedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog Sklepa, ki ste ga danes 
prejeli na klop. Kdor je za ta sklep, ,naj prosim glasuje! (48 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? i(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1981 
odstopijo interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino. 

Osnutek je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ. Predstavnik naše delegacije je dr. Rudi Kropivnik, predstavnik 
Izvršnega sveta pa Slavko Polanič. Želita besedo? (Ne.) 

Osnutek ste dobili, dobili ste tudi pripombe Izvršnega sveta, danes na klop 
pa še predlog sklepa, ki naj bi ga po razpravi sprejel naš zbor. 

Osnutek odloka sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-prav- 
na komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca be- 
sedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Če ne, potem zaključujem 
razpravo in dajem na glasovanje predlog sklepa, ki ste ga danes dobili. Kdor 
je za tak sklep, naj prositm glasuje! (51 delegatov glasuje za.-) Je kdo proti? 
(En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

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

Prehajamo na 18. t o č k o dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe federacije v letu 1981. 

Osnutek odloka je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Ker je osnutek odloka označen kot strogo zaupni akt, pred- 
lagam zboru, da v smislu drugega odstavka 399. člena in drugega odstavka 
400. člena poslovnika Skupščine sprejme naslednji sklep: 

1. Obravnava in sklepanje o osnutku odloka o določitvi skupnega zneska 
deviz za potrebe federacije v letu 1981, 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 rtem, da je zbor 
obravnaval omenjeni osnutek odloka in o tem, kakšen sklep je sprejel. 
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Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Predstavnike sredstev javnega obveščanja pa seveda pozivam, da se ravnajo 

v skladu s tem sklepom. 
Predstavnik naše delegacije je dr. Rudi Kropivnik, predstavnik Izvršnega 

sveta pa Slavko Polanič. Ali želite besedo? (Ne.) 
Osnutek odloka ste prejeli. Prejeli ste tudi pripombe Izvršnega sveta in 

danes na klop predlog sklepa, ki naj bi ga sprejel naš zbor in ki vsebuje 
v bistvu pripombe Izvršnega sveta. 

Osnutek sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodaj no-pravna komi- 
sija, ki sta zboru predložila poročili. Želita poročevalca besedo? (Ne.) Zeli kdo 
besedo? (Nihče.) 

Če ne, potem zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog sklepa 
z vsemi pripombami, ki so v njem vsebovane. Kdor je za tak sklep, naj prosim 
glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na osnutek delov- 
nega programa Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ v letu 1981. 

Osnutek delovnega programa je Skupščini predložil v soglasje Zbor re- 
publik in pokrajin. Predstavnik naše delegacije je dr. Rudi Kropivnik. Zeli 
morda besedo? (Ne želi.) 

Osnutek delovnega programa ste dobili. Dobili ste tudi predlog Zbora re- 
publik in pokrajin za spremembe in dopolnitve delovnega programa in pri- 
pombe naše delegacije v Zboru republik in pokrajin. Prav tako ste danes prejeli 
predlog sklepa, ki naj bi ga po razpravi sprejel naš zbor in pripombe Izvršnega 
sveta. 

Osnutek delovnega programa so obravnavali Odbor za družbenoekonomske 
odnose in razvoj in Odbor za finance in Zakonodaj no-pravna komisija, ki so 
predložili pismena poročila. Ali želijo poročevalci besedo? (Ne.) Zeli kdo be- 
sedo? (Nihče.) 

. Ce ne, potem zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog sklepa, 
ki ste ga prejeli danes na klop. Kdor je za tak sklep, naj prosim glasuje! (43 de- 
legatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep. 
Obveščam vas, da so končali delo tovariši v skupini delegatov in bomo zato 

zaključili 2., 3. in 4. točko dnevnega reda. 
Prosim poročevalca skupine, tovariša Strakla, da poroča zboru. 

Franc Strakl: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati. 
Skupina delegatov, ki smo jo danes imenovali za spremljanje razprave k 2., 
3. in 4. točki današnje seje zbora, se je sestala in predlaga zboru naslednje 
sklepe. 

Najprej k 2. točki dnevnega reda. 
K predlogu dogovora o temeljih plana skupina meni, da je mogoče v celoti 

sprejeti sklep, ki so ga delegati dobili danes na klop in je razviden iz poročila 
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skupine delegatov za proučevanje poročil Izvršnega sveta ter naveden v pred- 
logu sklepa na 3. strani. Ce je potrebno, bi ga prebral, ker je kratek. 

1. Zbor sprejema poročilo in ugotavlja, da je predlog dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 usklajen s smernicami 
za pripravo družbenega plana SR (Slovenije in za obdobje 1981—1985 ter z usme- 
ritvami stabilizacije. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj pred podpisom dogovora skuša 
uveljaviti konkretne pripombe skupine delegatov za proučevanje poročil Izvrš- 
nega sveta SR Slovenije o poteku dogovarjanja o temeljih družbenega plana, 
razvidne iz njenega poročila z dne 24. 11. 1980 in pripombe iz razprave na 
seji zbora. 

3. Zbor poziva vse nosilce družbenega planiranja, da pospešijo sprejem 
svojih planskih aktov in s temi omogočijo učinkovito uresničevanje, z dogovo- 
rom o temeljih plana dogovorjenih nalog. 

Predsednica Si Iva Jereb: Hvala, tovariš Strakl. Zeli kdo besedo k 
temu predlogu sklepa? (Ne.) 

Ce ne, potem dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdor je za tak sklep, naj 
prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

iSedaj bi zaključili še 3. točko dnevnega reda, to je osnutek druž- 
benega plana Slovenije. 

Tovariš Strakl, poročevalec skupine delegatov, ima besedo. 

Franc Štrakl: Glede te točke je skupina delegatov ugotovila, da kaže 
glede na razpravo in tudi obrazložitve, ki so jih podali predstavniki Izvršnega 
sveta, v celoti sprejeti predlog ugotovitev in sklepov, ki smo jih delegati danes 
dobili na klop, vendar z naslednjimi dopolnitvami. 

Na drugi strani, v drugem odstavku, v prvi alinei se za besedilom: »v okvi- 
ru predvidenih ukrepov ekonomske politike je potrebno jasneje opredeliti ukre- 
pe, ki bodo zagotavljali stabilnejše pogoje gospodarjenja in ki bodo na traj- 
nejših osnovah omogočili rast dohodka in družbenega proizvoda kot osnove za 
stabilen razvoj in tudi za saniranje sedanjega ekonomskega položaja« doda bese- 
dilo: »V tem okviru je potrebno opredeliti tudi ukrepe za racionalnejše zaposlo- 
vanje, zlasti na področjih izven materialne proizvodnje«. 

V zadnji alinei pred 5. točko se beseda: »temeljne« črta in se vstavi besedilo: 
»vseh nosilcev planiranja«. Za besedilom: »na področju kmetijstva« pa se doda 
še besedilo: »in pri zagotavljanju skladnejšega regionalnega razvoja«. Nadaljnje 
besedilo postane novi odstavek, ki se glasi: »Posebej je treba oceniti ustreznost 
opredelitve gospodarjenja s prostorom«. 

V 5. točki se na koncu doda besedilo: »Izvršni svet naj ob predložitvi pred- 
loga družbenega plana poroča, katera stališča, predloge in pripombe iz razprave 
nI upošteval in zakaj ne.« 

Gre torej za obveznost glfede na to, da se skupina ni mogla podrobneje 
opredeliti niti ni za to pristojna. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Slišali ste vse štiri dodatke. 
Najprej gre za ukrepe za racionalno zaposlovanje izven materialne proizvodnje, 
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potem gre za naloge vseh nosilcev planiranja, za pospeševanje skladnega regio- 
nalnega razvoja in nazadnje za zadolžitev Izvršnega sveta, da poroča o tem, 
česa ni mogel sprejeti in zakaj ne. 

Ima kdo kakšno pripombo k tem dopolnitvam? (Ne.) Če ne, potem prosim, 
da glasujete. Kdor je za tako dopolnjen sklep, naj prosim glasuje! (52 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

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

Sedaj bi zaključili še 4. točko dnevnega reda, to je osnutek reso- 
lucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981. 

Besedo ima poročevalec skupine delegatov, Prane Strakl. 

Franc Strakl : Skupina delegatov je menila, da je predlog sklepov 
in ugotovitev, ki smo ga delegati dobili na klop, sprejemljiv, predlaga pa tele 
dopolnitve: 

Za besedilom prvega stavka, ki se konča: »za pripravo družbenega plana« 
se postavi pika in doda nekoliko popravljeno -besedilo: »Potrebno pa je pospe- 
šiti sprejemanje samoupravnih sporazumov in dogovorov o temeljih planov ter 
čimprej pripraviti splošne bilance sredstev, pri pripravi predloga resolucije pa 
izhajati tudi iz nalog, opredeljenih v dogovoru o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije, ki jih je potrebno izvesti v letu 1981.« 

Glede na to, da smo v časovnem premiku in da sprejemamo resolucijo pred 
dogovorom, bi to besedilo sklepov pokrilo to obdobje, tako da naj bi v predlogu 
resolucije predlagatelj že upošteval tiste naloge, ki bodo v dogovoru opredeljene 
in jih je treba konkretizirati v letu 1981. 

Tretja točka tega sklepa, na prvi strani, prva alinea, ki se nadaljuje na 
drugi strani, se za besedilom: »še ni usklajen« postavi pika in doda novi stavek: 
»Jasneje je treba opredeliti, da je SISEOT mesto samoupravnega sporazume- 
vanja in dogovarjanja in bo zato v tej samoupravni interesni skupnosti potrebno 
doseči soglasje o načinu razpolaganja z ustvarjenimi deviznimi sredstvi in o 
potrebnih ukrepih in sredstvih za spodbujanje izvoza,« in se nadaljuje s predla- 
ganim besedilom: »Stališče, da izvozniki lahko relativno hitreje povečujejo oseb- 
ne dohodke, pa je potrebno vezati na večji devizni učinek in rast njihovega 
dohodka.« 

V četrti točki pa anologno prejšnji tudi tukaj predlagamo, da Izvršni svet 
poleg sprejetih stališč Družbenopolitičnega zbora, predlogov, pripomb in mnenj 
Skupščine in zborov ter današjne razprave na seji zbora ob pripravi predloga 
resolucije poroča zboru, katerih stališč, predlogov in pripomb iz razprave ni 
mogel upoštevati in zakaj ne. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Gre torej za tri dopolnitve, da 
je pri pripravi predloga resolucije treba upoštevati naloge iz dogovora o teme- 
ljih družbenega plana Slovenije, drugič, da je treba jasneje opredeliti vlogo 
SISEOT pri sporazumevanju in dogovarjanju, in končno, da se kot običajno 
zadolži Izvršni svet, da poroča, česa ni mogel sprejeti in zakaj ne. Zeli kdo o tem 
sklepu razpravljati? (Ne.) 

Če ne, potem prosim, da glasujemo. Kdor je za, naj prosim glasuje! (52 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagane sklepe. 
Zahvaljujem se naši skupini delegatov za pomoč. 



622 Zbor občin 

Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, to je na volitve in 
imenovanja. 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve je predložila 
zboru v obravnavo in sprejem naslednje predloge odlokov. 

Predlog odloka o ustanovitvi, nalogah in izvolitvi komisije Skupščine 
SR Slovenije za pripravo sprememb in dopolnitev poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije, predlog odloka o izvolitvi novih članov Komisije Skupščine SR Slove- 
nije za pripravo sprememb ustave SR Slovenije in o njeni sestavi, predlog odlo- 
ka o imenovanju predsednika in članov Upravnega odbora Prešernovega sklada, 
predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnikov javnega tožilca Višjega 
javnega tožilstva v Ljubljani, predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi članov 
komisije Skupščine SR Slovenije za sprejemanje izvajanja zakona o združenem 
delu in predlog odloka o imenovanju člana komisije Skupščine SR Slovenije za 
pravosodje. 

Predstavnik komisije je Filip Dolinar, član komisije. 
1. Prehajamo na predlog odloka o ustanovitvi, nalogah in izvolitvi komi- 

sije Skupščine SR Slovenije za pripravo sprememb in dopolnitev poslovnika 
Skupščine SR Slovenije. 

O predlogu odloka pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Ne.) Ce ne, potem 
dajetm predlog odloka na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (51 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem so bili v ko- 
misijo za pripravo sprememb in dopolnitev poslovnika Skupščine SR Slovenije 
izvoljeni: za predsednika Ludvik Golob, za člane pa mag. Milan Gaspari, Miro 
Gošnik, Vili Pahor, Leopold Slapnik in Emil Tomažič. 

2. Prehajamo na predlog odloka o izvolitvi novih članov komisije Skupščine 
SR Slovenije za pripravo sprememb ustave iSR Slovenije in o njeni sestavi. Zeli 
kdo besedo? (Ne.) Ce ne, potem dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je 
za tak predlog, naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem so bili kot 
novi člani Komisije Skupščine SR Slovenije za pnipravo sprememb ustave SR 
Slovenije izvoljeni mag. Milan Gaspari, Ivan Godec, Silvo Gorenc, Francka 
Herga in Janez Zemljarič, celoten sestav pa je razviden iz predloga odloka. 

3. Prehajamo na predlog odloka o imenovanju predsednika in članov Uprav- 
nega odbora Prešernovega sklada. 

2eli kdo besedo? (Ne.) Če ne, potem prehajamo na glasovanje. Kdor je za 
predlog odloka, naj prosim glasuje! (51 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem so bili v 
Upravni odbor Prešernovega sklada imenovani: za predsednika Bogdan Osolnik, 
za člane pa Miha Baloh, Franc Braniselj, dr. Anica Cevc, Meta Hočevar, Hilda 
Holzl, Jurij Jenšterle, Ančka Korže-Strajnar, Avgust Lavrenčič, Jože Pogačnik, 
dr. Andrej Rijavec, dr. Janez Rotar, Francka Strmole-Hlastec, dr. Nace Sumi 
in Andrej Ujčič. 

4. Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnikov 
javnega tožilca Višjega javnega tožilstva v Ljubljani. 

O predlogu odloka pričenjam razpravo. 2eli kdo besedo? (Ne.) Ce ne, potem 
prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (50 de- 
legatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem sta bila 
dolžnosti namestnika javnega tožilca Višjega javnega tožilstva v Ljubljani raz- 
rešena Vladimir Dolenc s 30. novembrom 1980 in Ludvlik Filipec z 31. decem- 
brom letos, za namestnici pa izvoljeni 'Zdenka Cerar in Jožica Smid-Košak. 

5. Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi člana Komisije 
Skupščine SR Slovenije za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu. 

Zeli kdo besedo? (iNe.) Ce ne, potem prehajamo na glasovanje. Kdor je za 
predlog odloka, naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem je bil raz- 
rešen dolžnosti člana Komisije za spremljanje izvajanja zakona o združenem 
delu dr. Lojze Ude, za člana komisije pa izvoljen mag. Milan Gaspari. 

6. Prehajamo na predlog odloka o imenovanju člana Komisije Skupščine 
SR Slovenije za pravosodje. 

Želi kdo besedo? (Ne.) Ce ne, potem prosim, da glasujete! Kdor je za pred- 
log odloka, naj prosim glasuje! (48 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zlbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem je bil za 
člana Komisije za pravosodje imenovan Franc Godeša. 

7. V okviru te točke dnevnega reda moramo opraviti še imenovanje Skupine 
delegatov za spremljanje uresničevanja zakona o usmerjenem izobraževanju. 

Predlog sklepa o imenovanju te skupine ste prejeli danes. Pripravila ga je 
Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Na seji zbora 9. apri- 
la smo namreč sprejeli zakon o usmerjenem izobraževanju in ob tem s sklepom 
zadolžili Izvršni svet, da v IV. trimesečju letošnjega leta poroča ziborom o po- 
teku priprav na postopno izobraževanje in v juniju 1981. leta predloži zborom 
celovito poročilo o pripravah za začetek izobraževanja po sprejetem zakonu. 
Izvršni svet je poročilo predložil in bi ga zbori obravnavali na sejah 16. de- 
cembra. 

Iz predloženega sklepa je razvidno, da sta iz našega zbora predlagana v (to 
medzborovsko skupino Mitja Horvat, predsednik Odbora za družbenopolitični 
in komunalni sistem in delegat iz občine Slovenj Gradec ter Niko Lukež, delegat 
mesta Ljubljane. Oba sta bila pri sprejemanju zakona v medzborovski skupini 
in gre torej za kontinuiteto. 

Zeli kdo o tem razpravljati? (Ne.) Potem prosim, da glasujete. Kdor . je za, 
naj prosim glasuje! (51 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. S tem so bili v 
skupino delegatov imenovani: za vodjo Tina Tomlje, za člane pa Niko Lukež, 
Jože Marolt, Janko Muraus, Mitja Horvat in Vilma Manček. 

Prehajamo na 21. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Po prvem odstavku 40. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije ima delegat 
pravico postaviti vprašanje Izvršnemu svetu ah republiškim funkcionarjem, ki 
vodijo delo republiških organov, ki se nanašajo na njihovo delo ali na zadeve 
iz njihove pristojnosti. Vprašanje lahko postavi delegat tudi predsedniku Skup- 
ščine, predsedniku zbora ali predsednikom delovnih teles in skupščine samo- 
upravne interesne skupnosti, kadar ta enakopravno odloča s pristojnim zborom. 
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Zeli kdo od delegatov postaviti delegatsko vprašanje? (Da.) Pismenih vpra- 
šanj nismo dobili. Tovariš Aljoša Zorga, delegat mesta Ljubljane, ima besedo. 

Aljoša Zorga : Tovarišice in tovariši! V zvezi s problematiko klavniške 
industrije v Sloveniji postavljamo naslednje delegatsko vprašanje: 

Ugotavljamo, da imamo klavniških kapacitet preveč, obenem pa nam pri- 
manjkuje predelovalnih kapacitet. 

Vprašanje se glasi: Kaj je ukrenil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije glede 
delitve dela med klavnicami, ki so na območju republike ali določenega ob- 
močja in ali so v zvezi s tem izdelani kakšni programi? Nadalje sprašujemo, 
kakšne sklepe so sprejeli republhiški organi glede novih investicij oziroma adap- 
tacij klavnic? V zvezi s tem sprašujemo, ali je za celotno republiko izdelan 
enotni program, ali pa je to prepuščeno posameznim območjem, saj imajo dolo- 
čena območja izvozne klavnice, druga pa ne? 

Glede na to tudi sprašujemo, ali so izdelani izvozni programi za celotno 
republiko? 

Predsednica Silva Jereb: Vprašanje bomo posredovali Izvršnemu 
svetu. Hkrati vas obveščam, da bo ekspoze tovariša Florjančiča objavljen v 
torek v Poročevalcu. 

Na koncu še obvestilo, da smo pri vseh točkah dnevnega reda usklajeni z 
Zborom združenega dela in z Družbenopolitičnim zborom. S tem je dnevni red 
seje izčrpan. Zahvaljujem se vam za sodelovanje in zaključujem 45. sejo Zbora 
občin. 

(Seja zbora je bila končana ob 16.45.) 
■ • c 



39. seja 

(30. septembra 1980) 

Predsedovala: Tina Tomlje, 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9.10. 

Predsednica Tina Tomlje: Pričenjam 39. sejo Družbenopolitičnega 
zbora. 

Odsotnost z današnje seje zbora so upravičili: Jože Božič, Majda Gaspari, 
Vlado Janžič, Tone Krašovec, Rudi Kropivnik, Teodora Krpan, Vida Mikuž, 
Srečko Mlinaric, Zoran Polič, Miran Potrč, Silva Škerbec, Marija Aljančič, Vili 
Vindiš in Dušan Najdič. 

Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red. 
1. odobritev zapisnika 38. seje zbora; 
2. informacija o uresničevanju družbene preobrazbe pravosodja z infor- 

macijo o izvrševanju kazenskih sankcij; 
3. osnutek zakona o upravah za družbene prihodke; 
4. osnutek zakona o sprejemanju začasnih ukrepov družbenega varstva 

samoupravnih pravic in družbene lastnine; 
5. predlog periodičnega delovnega načrta Družbenopolitičnega zbora Skup- 

ščine SR Slovenije za IV. trimesečje 1980; 
6. volitve in imenovanja; 
7. predlogi in vprašanja delegatov. 
Družbenopolitični zbor daje stališča po 72. členu poslovnika Skupščine 

SR Slovenije k 4. točki dnevnega reda, to je k osnutku zakona o sprejemanju 
začasnih ukrepov družbenega varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine. 

Predlaga kdo kakšne dopolnitve ali spremembe dnevnega reda? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor sprejel predlog dnevnega reda. 
Prosim delegate, če imajo kakšno delegatsko vprašanje ah pobudo, da se 

oglasijo sedaj, da bi lahko do konca seje pripravili odgovor. Besedo ima tovariš 
Ivan Godec. 

40 

V 
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Ivan Godec: Tovarišica predsednica, tovardšice in tovariši delegati! 
Rad bi obrazložil predlog Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije. V de- 
lovnih razgovorih v številnih organizacijah združenega dela, v razpravi na seji 
Predsedstva Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije v začetku tega me- 
seca in v razpravah na regijskih posvetih z vodstvi občinskih svetov je Re- 
publiški svet Zveze sindikatov Slovenije 20. septembra 1980. leta poglobljeno 
obravnaval dejavnost sindikatov pri krepitvi družbenoekonomskega položaja 
delavcev v prizadevanjih za stabilizacijo gospodarstva in načrtno usmerjanje 
družbenega razvoja. O osnovnih usmeritvah in stališčih, ki naj bi jih sprejel 
svet, je bilo opravljeno tudi usklajevanje na ravni republike, predvsem pa tudi 
s Predsedstvom Zveze sindikatov Jugoslavije. 

Svet je sklenil, da se s stališči in usmeritvami s te seje obvesti tudi vse 
družbene dejavnike na ravni republike in še posebej Skupščino SR Slovenije. 
Glede na to, da so stališča in usmeritve objavljene in ste z njihovo vsebino v 
glavnem seznanjeni, bi vas v nadaljevanju rad seznanil le z nekaterimi temelj- 
nimi stališči in usmeritvami, ki v tem trenutku niso aktualne le za sindikalno 
organizacijo. 

Svet je ugotovil, da se stabilizacijska prizadevanja uspešno uresničujejo 
na tistih področjih, kjer je vpliv samoupravnega odločanja delavcev večji. To 
se kaže zlasti v rasti sredstev za osebne dohodke in skupno porabo v korist po- 
večanja sredstev za krepitev materialne podlage dela, v smotrnejšem zaposlova- 
nju ter izkoriščanju delovnega časa in drugih ukrepih za boljšo izrabo člove- 
kovih in materialnih zmoglivosti. Hkrati je ugotovtil, da na drugih področjih 
ciljev staibilizacije ne dosegamo v celoti, kar še posebej velja za rast cen pa 
tudi za investicijsko in splošno porabo. Da bi hitreje odpravljali te in druge sla- 
bosti ter zagotovili čimbolj uspešno dejavnost sindikatov pri uresničevanju poli- 
tike gopodarske stabilizacije in pravočasno pripravo planskih aktov in s tem 
krepili samoupravni in družbeni položaj delavcev, je Republiški svet Zveze 
sindikatov Slovenije v stališčih in usmeritvah opredelil dejavnost sindikatov 
v prihodnjem obdobju za vse ravni organiziranosti. V teh stališčih in usmeritvah 
je poudarjena odgovornost sindikatov pri krepitvi zavesti delavcev, da je uspeš- 
no uresničevanje politike gospodarske stabilizacije temeljni interes delavskega 
razreda in bistveni pogoj za celotni gospodarski in družbeni napredek kot tudi 
za krepitev samoupravnega družbenoekonomskega položaja delavcev. Zato je 
naloga vseh organizacij in organov sindikatov, da si prizadevajo za povečanje 
družbene produktivnosti dela, za boljšo izrabo razpoložljivih produkcijskih sred- 
stev in delovnega časa, večje vključevanje v mednarodno delitev dela in za 
smotrno delitev ustvarjenega dohodka za posamezne namene porabe. 

Ob tem usmeritvi je bilo ugotovljeno, da v tem letu dosegamo usmeritve, 
opredeljene v resoluciji in v dogovoru o družbenem usmerjanju razporejanja 
dohodka in da je naloga sindikatov, da takšna ugodna razmerja ohranimo do 
konca leta. Podatki o porastu življenjskih stroškov pa opozarjajo na občuten 
padec realnih osebnih dohodkov delavcev. Sindikati se zato obvezujemo, da z 
ravnanjem samega združenega dela in ukrepanjem odgovornih družbenih de- 
javnikov obrzdamo naraščanje cen in s tem preprečimo nadaljnje padanje 
osebnega in družbenega standarda delavcev in občanov. Ob tem se zavzemamo 
za družbeno opredelitev, da se poprečni realni osebni dohodki zaposlenih v 1980. 
letu ne smejo zmanjšati za več kot 8% v primerjavi z letom 1979. V zvezi 
s položajem delavcev z nizkimi osebnimi dohodki menimo, da lahko največ 
store za izboljšanje položaja teh delavcev same organizacije združenega dela, 
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če s povečanjem produktivnosti dela in z boljšim gospodarjenjem povečajo svoj 
dohodek, s tem pa tudi osebne dohodke delavcev. Zavzemamo se, da bo pro- 
izvodno delo in delo v težjih delovnih razmerah ustrezneje vrednoteno v pove- 
zavi z doseženimi rezultati dela iteh delavcev. Tem delavcem naj bi tudi s sred- 
stvi skupne porabe in različnimi socialnimi ukrepi solidarnostno pomagali, ven- 
dar tako, da ti ukrepi ne bodo prizadeli redne delitve po delu. 

V usmeritvah posebej izpostavljamo stališče, da je treba družbenoekonomski 
razvoj v prihodnem letu zasnovati tako, da poprečni realni osebni dohodki ozi- 
roma osebni in družbeni standard delavcev ne bo več upadal, saj bi to negativno 
vplivalo na razpoloženje delavcev in njihova prizadevanja za povečanje produk- 
tivnosti dela in uspešno gospodarjenje. Menimo, da je treba že sedaj ustvar- 
jati take gospodarske razmere, ki bodo zagotavljale rast realnih osebnih dohod- 
kov v skladu s produktivnostjo dela. To seveda terja proučitev vseh oblik po- 
rabe in trošenje sredstev v okviru razpoložljivih možnosti ter ustreznih medse- 
bojnih razmerij. Menimo, da bi takšne usmeritve morale najti tudi ustrezno 
mesto v planskih dokumentih za naslednje srednjeročno obdobje. 

Za uresničevanje sprejetih usmeritev in stališč je Republiški svet Zveze 
sindikatov Slovenije zavezal vse organe in organizacije sindikatov ter jih zadol- 
žil, da njihovo vsebino prenašajo tudi delegacijam za zbore združenega dela, 
pa tudi preostalim institucijam političnega sistema, v katerih delujejo delegati 
sindikatov. 

Glede na to, da upravičeno poudarjamo povečano odgovornost vseh subjek- 
tov v prizadevanjih za doseganje ciljev gospodarske stabilizacije, predvsem pa 
nosilcev sprejemanja odločitev, predlagam, da so stališča in usmeritve Repu- 
bliškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, sprejeta na seji 25. septembra 1980. 
leta, delegatom v Skupščini SR Slovenije ena izmed podlag, ko bodo obravnavali 
ukrepe ekonomske politike v 1980. letu ter hkrati ena izmed podlag pri obravna- 
vanju resolucije o družbenoekonomskem razvoju v prihodnjem letu in pri obrav- 
navanju planskih dokumentov za obdobje od leta 1981 do leta 1985. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa tovariš Godec. Ima še kdo 
kaikšen predlog ali vprašanje? (Da.) Besedo ima tovariš Ludvik Golob. 

Ludvik Golob: Pozorno sem poslušal razpravo tovariša Godca, ven- 
dar se mi je zastavilo vprašanje, na katerega, prosim, če bi dal odgovor. Včeraj 
je bilo na seji Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije opredeljeno 
razmerje med družbenim standardom oziroma osebnimi dohodki in rastjo druž- 
benega proizvoda. Gre za načelo resolucije za prihodnje leto in srednjeročno 
obdobje, da bi smela splošna, Skupna in osebna poraba počasneje rasti od rasiti 
družbenega proizvoda, da bi tako krepili akumulativnost gospodarstva. Vpra- 
šanje je, koliko družbeni proizvod ne bo rastel po tej dinamiki, ali ne bo pri- 
zadet tudi standard, ali v razmerju do takih stališč, kot jih je obrazložil tovariš 
Godec, ne bi smel biti standard bolj prizadet glede na preostala gospodarska 
gibanja oziroma glede na osebne dohodke. Hočem reči, da je nujno, zlasti za 
nas komuniste, da glede na ta stališča in sklepe Centralnega komiteja Zveze ko- 
munistov Jugoslavije, ki nas zavezujejo, uskladimo na določen način nekatera 
vprašanja, kolikor si nasprotujejo. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa tovariš Golob. Želi še kdo dati 
kak predlog ali zastaviti vprašanje? (Da.) Besedo ima tovariš Igor Uršič. 

40* 
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Igor Uršič: Ko so osnovne organizacije sindikaita v črni metalurgiji 
razpravljale o realnem standardu, so ugotavljali, da' je dejanski padec realnega 
standarda že sedaj večji kot 8 % in da so vendarle na podlagi sedaj veljavnega 
družbenega dogovora, kljub temu da niso povečale oselbnih dohodkov, vse tri 
železarne kršitelji družbenega dogovora, zato ker je izpadel pričakovani do- 
hodek glede na to, da imajo administrativno opredeljene cene. Sedaj nas zanima, 
ker je tudi treba koncipirati politiko osebnih dohodkov v tem in naslednjem 
letu skupaj z družbenopolitičnimi organizacijami v črni metalurgiji, kakšno je 
razmerje med osebnimi dohodki in osnovno opredelitvijo, da realni standard ne 
sme pasti več kot 8%. 

Ponavljam. V črni metalurgiji je v tem trenutku realni standard padel za 
več kot 8 % in ni sredstev, da bi lahko izplačevali višje osebne dohodke, ob tem 
da smo še kršitelji sedaj veljavnega družbenega dogovora. Vprašanje se glasi: 
Kaj naj nam bo osnova za izplačilo osebnih dohodkov in ali bo družbeni do- 
govor tudi upošteval to stališče sindikata, ki smo ga danes slišali in s katerim 
se strinjam? 

Predsednica Tina T o ml je: Hvala lepa tovariš Uršič. Zeli še kdo 
besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Ivan Godec. 

Ivan Godec: Glede vprašanja tovariša Goloba naj povem, da smo na 
seji Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije prejšnji teden sprejeli tako 
stališče za naše nadaljnje ravnanje. Verjetno je, da je o takih odločitvah 
potrebna še širša razprava, kot pa je bila v pripravah na sejo republiškega 
sveta. Ze v pripravah na današnjo sejo smo vedeli, da nimamo vsi povsem 
enakega mnenja do tega konkretnega vprašanja o padcu realnega osebnega 
standarda. Želeli smo posredovati stališča Republiškega sveta Zveze sindikatov 
Slovenije, da to postane ena izmed podlag, kot je bilo rečeno, za delo delegatov 
v naslednjem obdobju v pripravah za naslednjo sejo zborov republiške Skup- 
ščine. Mislim, da bo takrat velika priložnost v postopkih za usklajevanje teh 
stališč v organih republiške skupščine. Ne gre torej naš predlog razumeti tako, 
da lahko zavezujemo kogarkoli, ampak predlagamo stališča te družbenopolitične 
organizacije. V Zvezi sindikatov Slovenije smo o tem vprašanju opravili, po 
mojem mnenju, dovolj temeljito razpravo. Ne trdim pa, in to tudi vsi veste bolje 
od mene, da bi to pomenilo zakon. 

Glede tega, kar je govoril tovariš Igor Uršič, naj povem, da smo se omejili 
na uporabo ibesede »poprečno«. Vem, da je pri nekaterih delih združenega dela 
položaj težji, pri drugih pa lažji. To smo upoštevali v naših stališčih in smo do- 
dali besedo »poprečno«, hkrati pa pripravili predlog sprememb družbenega do- 
govora, ki je sedaj v postopku. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Zeli še kdo postaviti vpra- 
šanje v okviru točke vprašanja in predlogi delegatov. (Nihče.) 

Predlagam, da gremo naprej po dnevnem redu. Obveščam delegate, da sta 
me predsednik Zbora združenega dela in predsednica Zbora občin obvestila, da 
sta zbora obravnavala predlog sprememb in dopolnitev resolucije o politiki 
izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v 1980. letu, 
predlog odloka o spremembi odloka o pripravi in sprejetju družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje od 1981. leta do 1985. leta, predlog odloka o prenehanju 
veljavnosti odloka o uvedbi obveznih priprav prostorskih planov v SR Sloveniji, 
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predlog odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o pripravi in sprejetju dolgo- 
ročnega plana SR Slovenije za obdobje od 1986. leta do 1995. leta oziiroma za 
določena področja tudi do 2000. leta, osnutek dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 in predlog za izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega raz- 
voja SR Slovenije z osnutkom zakona in sprejela vse te akte v skladu s stališči 
našega zbora. Zato predlagam v skladu z 22. členom poslovnika Družbenopolitič- 
nega zbora naslednji sklep, s katerim Družbenopolitični zbor ugotavlja, da sta 
Zbor združenega dela in Zbor občin sprejela navedene akte v skladu s stališči 
Družbenopolitičnega zbora, sprejete na njegovi seji dne 30. julija 1980. leta. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 38. seje zbora. 

Osnutek zapisnika ste sprejeli. Ima kdo kakšne popravke, dopolnitve ah 
spremembe? (Nihče.) 

Dajem zapisnik na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi de- 
legati dvignejo roko. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel zapisnik 38. seje 
zbora. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na informacijo o 
uresničevanju družbene preobrazbe pravosodja z informacijo o izvajanju zakona 
o izvrševanju kazenskih sankcij. 

Informacijo je predložil Izvrsni svet Skupščine SR Slovenije. Obravnavali 
pa so jo Zakonodajno-pravna komisija, Komisija za pravosodje in Odbor za 
družbenopolitični sistem. Danes smo prejeli na klop ugotovitve in sklepe Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije, ugotovitve in stališča Predsedstva Repu- 
bliške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije in stališča 
in sklepe, ki naj bi jih zbor sprejel na današnji seji. Predstavnik predlagatelja 
pri tej točki dnevnega reda je član Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in 
republiški sekretar za pravosodje, upravo in proračun, tovariš Jože Pacek, ki 
mu dajem besedo. 

Jože Pacek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Današnja razprava o uresničevanju družbene preobrazbe pravosodja je ne- 
dvomno pomemben dogodek v razvoju tega področja našega družbenopolitič- 
nega sistema. Njen pomen je zlasti v dejstvu, da o celovitem delu organov pra- 
vosodja predvsem pa o delu sodišč in javnih tožilcev v tej Skupščini ne 
razpravljamo vsako leto, po drugi strani — in to je posebno pomembno —- pa je 
današnja razprava prva po tem, ko se je pravosodje v SR Sloveniji preoblikova- 
lo po novih ustavnih in zakonskih določbah. Hkrati pomeni ta današnja razpra- 
va in obravnava informacije nekakšen zaključek nekajmesečnih razprav, ki so 
potekale, kot to izhaja iz stališč Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije 
in ki jih je tovarišica predsednica že omenila, in tudi drugih, ki so precej teme- 
ljito razpravljali o vseh temeljnih vprašanjih tega področja, začenši s kadrov- 
skimi, materialnimi in drugimi. Zato v uvodni besedi ne nameravam ocenjevati 
preteklega dela organov pravosodja v naši republiki, kajti to izhaja iz informa- 
cije, ki je po mojem mnenju dovolj temeljita. To je seveda naloga in pravica 
tega zbora. 
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Namreč, želel M opozoriti na nekatera dejstva, ki jih moramo upoštevati, 
če hočemo odgovoriti na vprašanje, ali in v kakšni meri smo doslej uspeh z 
družbeno preobrazbo pravosodja v naši republiki? Zato naj omenim, da je raz- 
voj našega družbenopolitičnega sistema in seveda tudi družbenoekonomskega 
sistema v vsem povojnem razdobju izredno dinamičen in vsebinsko ustvarjalen. 
To velja še posebej za nekaj let nazaj, zlasti od 1974. leta, ko smo sprejemali 
novo ustavo tako zvezno kot republiško. Oboje je pomenilo pomembno prelom- 
nico tudi za naravnanost in delo na tem področju. 

Ce govorim o zadnjih letih, mislim na leta, ko je nastajala in se utrjevala 
nova politična in ekonomska struktura družbe, ko so nastajale nove oblike 
gospodarskega, političnega in družbenega življenja, s tem pa tudi novi odnosi 
med ljudmi in novi odnosi v upravljanju s stvarmi. Temelj teh odnosov je — kot 
pravi ustava — družbenoekonomski položaj delovnega človeka, ki mu zago- 
tavlja, da s tem ko dela s sredstvi, ki so družbena lastnina, neposredno in ena- 
kopravno z drugimi delovnimi ljudmi v združenem delu odloča o vseh zadevah 
družbene reprodukcije v pogojih in odnosih medsebojne odvisnosti, odgovor- 
nosti in solidarnosti, uresničuje svoj oselbni, materialni in moralni interes in 
pravico, da uživa rezultate svojega živega in minulega dela in pridobitve sploš- 
nega, materialnega in družbenega napredka, da na tej podlagi čim popolneje 
zadovoljujejo svoje osebne in družbene potrebe in da razvija svoje delovne in 
druge ustvarjalne sposobnosti. 

Glede na takšne bistvene vsebinske spremembe se seveda pravosodje ni 
moglo vesti tako, kot da teh sprememb ne bi bilo, kajti temeljni problemi pravo- 
sodja in njihovo reševanje so nedeljivo povezani s problemi razvoja celotne naše 
družbe. Nadaljnji razvoj sistema samoupravljanja, kot sta ga opredelila ustava 
in zakon o združenem delu, da ne naštevam vseh drugih sistemskih zakonov, 
predvsem pa njegovo funkcioniranje v praksi, je odvisno tudi od tega, v ko- 
likšni meri bo naši družbi uspelo graditi in krepiti elemente odgovornosti, spo- 
štovanja ustavnosti in zakonitosti ter doslednega izvajanja družbenih dogovorov 
in samoupravnih sporazumov. Za strpen odnos do pojavov nezakonitosti, pasiv- 
nost organov družbenopolitičnih skupnosti, ah pa celo prikrito upravičevanje 
kršitev zakonitosti zaradi osebnih interesov, interesov posameznih delovnih orga- 
nizacij in pogosto s tem povezanih lokalnih interesov, lahko ugotovimo, da ovi- 
rajo hitrejši in doslednejši razvoj samoupravljanja. O tem je bilo verjetno že 
dovolj rečenega včeraj na seji Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugosla- 
vije, lahko pa rečem, da sem to kar sem povedal sedaj, seveda že prej napisal, 
kar pomeni, da imamo že oblikovano oceno. V današnjih zaostrenih pogojih 
gospodarske stabilizacije je takšen odnos še toliko bolj nedopusten in škodljiv. 
Ko govorimo o vlogi pravosodja v socialističnem samoupravnem sistemu, mo- 
ramo seveda izhajati tudi iz tega, da je varovanje zakonitosti in preprečevanje 
družbeno škodljivih dejanj naloga vseh, kar pomeni celotne samoupravne druž- 
be, tako delovnih ljudi in občanov kot tudi organizacij združenega dela in samo- 
upravnih interesnih ter drugih samoupravnih skupnosti in da te naloge ne 
moremo vezati le na državne organe. 

Naša hitro se razvijajoča samoupravna družba je v prehodnem obdobju, 
v katerem sicer še vedno obstajajo klasične pravne norme, ki jih sankcionira 
država in so kot take izraz državne prisile, vendar pa se z odpravo državne 
lastnine na sredstvih za proizvodnjo ter z njihovim prehodom v upravljanje 
neposrednih proizvajalcev v organizacijah združenega dela odpira ne le proces 
podružbljanja oblasti in funkcij, ampak tudi proces podružbljanja pravnih 
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norm. Porajajo se novi in pomembni pravni viri kot so družbeni dogovori, samo- 
upravni sporazumi, Statuti in drugi samoupravni splošni akti, in sicer kot ema- 
nacija samoupravnega družbenega sistema. Institucionaliziran je samoupravnih 
sodišč kot rednim sodiščem enakopravnih organov za reševanje vseh -tistih spo- 
rov, ki izhajajo iz samoupravnega urejanja medsebojnih odnosov, je torej logična 
in nujna posledica dejstva, da je prešlo z razvojem samoupravljanja urejanje 
širokega področja pravic in obveznosti iz državne sfere na samoupravne objekte 
same. To je tudi ena izmed bistvenih vsebinskih prvin družbene preobrazbe na- 
šega pravosodnega sistema. 

Lahko rečemo, da je bila družbeni preobrazbi pravosodja posvečena izjemna 
pozornost. Omenil sem razprave pred tremi meseci. Lahko bi naštel številne 
dokumente, vključno z resolucijo VIII. kongresa Zveze komunistov Slovenije, 
ki so tudi temu področju posvetili posebno pozornost in dali osnovno politično 
usmeritev dejavnosti na tem področju. 

Seveda pa ni vse tako svetlo, kot kaže tudi sama informacija, kajti potrebno 
je zagotoviti sočasen proces razvoja samoupravnega in rednega sodstva. Pri 
tem nismo izkoristili vseh možnosti, kajti tudi samoupravno sodstvo postaja del 
enotnega pravosodnega sistema, kar naj bi, po naših ocenah — in taka so tudi 
stališča Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije in stališča, ki jih pred- 
laga Komisija Skupščine SR Slovenije za pravosodje in o katerih boste danes 
gotovo še spregovorili, — prispevalo k temu, da se samoupravno sodstvo hitreje 
razvija in uveljavlja pri reševanju družbenih spopadov in nasprotij kot sesta- 
vina socialistične samoupravne družbene ureditve. 

Poudarek mora biti potemtakem na podružbljanju sodne funkcije s čim 
večjim prenosom te funkcije na samoupravna sodišča in na večji udeležbi de- 
lovnih ljudi in občanov pri izvrševanju tako imenovane »sodne funkcije«. Kajti, 
gre očitno za potrebo po še učinkovitejšem in kvalitetnejšem zagotavljanju 
varstva ustavnosti in zakonitosti pri uresničevanju samoupravnih in drugih 
pravic delovnih ljudi in občanov ob boljši organizaciji, racionalizaciji, moder- 
nizaciji in specializaciji dela pravosodnih organov ter ob razvijanju sistema 
pravne pomoči v zvezi čimer informacija posebej analizira nekatere pojave in 
dejstva. 

Na podlagi ugotovitev, ki izhajajo iz informacije o uresničevanju družbene 
preobrazbe pravosodja, ki vam je bila predložena, lahko povzamem, da so se 
na področju samoupravnega sodstva v polni meri že uveljavila splošna sodišča 
združenega dela, ki svojo funkcijo opravljajo uspešno. Njihovo povečano dejav- 
nost lahko opazimo na preventivnem področju. Z delom so pričela tudi nekatera 
posebna sodišča združenega dela pri samoupravnih interesnih skupnostih druž- 
benih dejavnosti, čeprav je hkrati tudi res, da ustanavljanje teh sodišč po- 
sebno pri samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje zaostaja. 
Napake v postopku ustanavljanja nekaterih posebnih sodišč združenega dela niso 
dopuščale, da bi ta lahko reševala tudi spore med občinskimi samoupravnimi 
interesnimi skupnostmi na regionalni ravni ali pa tudi na ravnii republike. 
Posebna sodišča za področje samoupravnih interesnih skupnosti materialne 
proizvodnje še niso mogla biti ustanovljena, ker zanje ni podlage v pozitivni 
zakonodaji. Zato bomo morali pripraviti v Izvršnem svetu Skupščine SR Slove- 
nije oziroma v republiških upravnih organih ustrezne predpise. Lahko povem, 
da je analiza delovanja samoupravnih interesnih skupnosti na področju mate- 
rialne proizvodnje tik pred dokončno izdelavo in do bomo prav samoupravnim 
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sodiščem na tem področju posvetili v tej analizi, ki jo bomo predložili Skup- 
ščini, posebno pozornost. 

Notranje arbitraže so sicer v precejšnjem številu organizacij združenega 
dela že ustanovljene, vendar večinoma le formalno in ne rešujejo sporov, za 
katere so pristojne po zakonu. Na tem področju bo potrebno večje angažiranje 
tako Gospodarske zbornice Slovenije kot tudi organizacij združenega dela za 
uveljavitev stalnih arbitraž, ki naj bi jih praviloma ustanovili — tako je tudi 
stališče — pri vseh medobčinskih gospodarskih zibornicah. 

Poravnalni sveti so ustanovljeni v večini krajevnih skupnosti, precej manj 
pa jih je ustanovljenih v organizacijah združenega dela. V Republiškem sekre- 
tariatu za pravosodje, upravo in proračun jih imamo evidentiranih samo pet. 
Prav v krajevnih skupnostih so se poravnalni sveti močno uveljavili in uživajo 
zaupanje občanov, kar dokazujejo številne zadeve, ki so jih obravnavah in tudi 
število sporov, ki so rešeni s poravnavo. O tem pričajo številni podatki v pri- 
logah in tega ne bom ponavljal. 

V procesu preobrazbe pravosodja se je sodelovanje rednih sodišč in javnih 
tožilstev organizacijsko Oblikovalo skladno s temeljnim načelom ustave, da se 
sodni postopki praviloma končajo v republiki. To je v informaciji jasno nave- 
deno. V tem smislu so bili sprejeti tudi ustrezni organizacijski zakoni. Približa- 
nje sodne funkcije občanom in s tem lažje uveljavljanje sodnega varstva je ures- 
ničeno na prvi stopnji temeljnih sodišč, ki svojo funkcijo opravljajo v enotah 
oziroma, kot smo to včasih rekli, v prejšnjih občinskih sodiščih. Nova notranja 
organizacija v skladu z zakonom in sodnim poslovnikom ter notranje samo- 
upravno in družbenopolitično organiziranje je močno angažiralo vse delavce red- 
nih sodišč in javnih tožilstev, ki so v okviru nove organiziranosti pričeli z delom 
šele z začetkom preteklega leta. Zaradi tega danes težko celovito ocenjujemo 
njihovo učinkovitost in ažurnost, čeprav se je ta, kot ste lahko razbrali iz podat- 
kov k informaciji in iz tabel, vendarle nekoliko izboljšala. 

Kakovost dela temeljnih sodišč je po oceni Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije zadovoljiva, kljub temu da smo v informaciji posebej opozorili, da 
imamo, kar je lahko tudi zelo pozitivno, precej mladega sodniškega kadra, ki 
so šele začeli delati v pravosodnem sistemu. K temu precej pripomore — naj 
na tem mestu to posebej omenim — Vrhovno sodišče SR Slovenije in višja so- 
dišča z instruktažnimi pregledi, z delovnimi sestanki sodnikov s posameznih 
pravnih področij, s posveti in seminarji in z drugimi oblikami organiziranega 
dopolnilnega strokovnega izobraževanja. V informaciji to omenjamo tako, da 
smo postavili vprašanje, ah se je spremljanje pojavov in problemov, ki prihajajo 
do izraza v zvezi z delom pravosodnih organov, izboljšalo? Menim, da se je. 

Informacija še posebej poudarja kadrovsko problematiko v pravosodnih 
organih. Posebej pereč problem je zasedenost sodniških mest v temeljnih so- 
diščih, čeprav je res, da se tudi to stanje v zadnjem času izboljšuje. S tem v 
zvezi je treba opozoriti na nedodelan sistem nagrajevanja nosilcev pravosodnih 
funkcij, zaradi česar bo treba čimprej sprejeti nov družbeni dogovor. To seveda 
ne velja le za pravosodje, ampak tudi za druga področja. 

Ko govorimo o kadrovskih problemih, je treba opozoriti tudi na nov zakon, 
ki ureja pripravništvo in pravosodni izpit. Ta zbor je o njem razpravljal in dal 
številne koristne pobude, v času, ko je bil sprejet predlog tega zakona. Menimo, 
da bo z uveljavitvijo tega zakona mogoče pridobiti nove sposobne kadre za 
čedalje bolj odgovorno opravljanje pravosodne funkcije. 
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Ob koncu moje razprave moram opozoriti še na izjemno pomembno vpra- 
šanje v zvezi z ugotavljanjem varstva ustavnosti in zakonitosti, posebej glede 
varstva samoupravnih pravic in svoboščin delovnih ljudi in Občanov, ko gre za 
njihove pravice in pravno upravičene koristi, torej, ko gre za področje pravne 
pomoči. Tudi temu področju smo namenili del pozornosti v informaciji in je 
to vprašanje vključeno tudi v predlagana stališča tako Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, kot tudi v predloge Komisije za pravosodje. Tudi pravna 
pomoč mora biti vključena v ustavno preobrazbo celotnega pravosodnega si- 
stema. S sprejemom zakona o pravni pomoči v preteklem letu smo dali samo 
podlago za potrebno prilagoditev pravne pomoči razvoju našega družbenopolitič- 
nega sistema na tem področju, medtem ko stanje na tem področju še približno 
ni zadovoljivo. Obveščam vas, da ima Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na- 
men, v skladu z dolžnostmi, ki jih ima pri izvrševanju politike, ki jo je določila 
Skupščina, še posebej se ukvarjati skupaj z izvršnimi sveti v občinah s proble- 
mom pravne pomoči, za katero moramo povedati, da se kljub sprejetemu zakonu 
ni še uveljavila. 

Povsem neizkoriščene pa so še možnosti, ki jih daje zakon o pravni pomoči. 
Predvsem niso začele delovati službe pravne pomoči in delovne skupnosti odvet- 
nikov. Seveda moramo biti zadovoljni s tako pravno pomočjo, ki jo dajejo 
odvetniki kot posamezniki, nismo pa storili dovolj, da bi to področje na tistih 
osnovah, ki jih je postavil zakon dejansko podružbili in usmerili. Prav na tem 
področju čaka zlasti občine kot tudi delovne organizacije še precej napora, da 
bodo službe pravne pomoči dejansko zaživele kot pomemlben element našega 
celotnega pravosodnega sistema. K temu nas zavezuje zakon. 

Tovarišice in tovariši delegati! Menim, da daje predložena informacija in 
poročila delovnih teles te Skupščine, ki so obravnavala to informacijo, dovolj 
podlage za razpravo, ki bo vsem nam koristila pri našem bodočem delu v zvezi 
z urejanjem tega družbenega področja. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije vam 
je tudi predložil predlog stališč in sklepov za nadaljnje uresničevanje družbene 
preobrazbe pravosodnega sistema v SR Sloveniji. Predlagam, da ga po razpravi 
sprejmete. Prav tako v imenu predlagatelja, to je Izvršnega sveta, izjavljam, da 
nimamo pripomb k predlogu, ki je predložen vsem skupščinskim zborom. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa tovariš Pacek. Besedo ima 
tovariš Peter Toš, poročevalec Odbora za družbenopolitični sistem. 

Peter Toš : V svojem poročilu bom skušal povzeti bistvene poudarke iz 
razprave v Odboru Družbenopolitičnega zibora za družbenopolitični sistem olb 
obravnavi informacije o uresničevanju družbene preobrazbe pravosodja ter jav- 
nega tožilstva. 

V uvodni razpravi so člani odbora menih, da so organizacijske težave v zvezi 
s preobrazbo pravosodnega sistema le eden izmed vzrokov za zaostanek pri 
reševanju zadev na tem področju. Ob tem so poudarili, naj bi pristojni upravni 
organi ter organi sodišč čimprej sprejeli ustrezne ukrepe za odpravo zaostankov 
in za večjo učinkovitost ter uspešnost dela rednega in samoupravnega sodstva. 
V načrtovanju in uveljavljanju kadrovske politike je po oceni odbora potrebno 
več pozornosti posvetiti vključevanju poklicnih sodnikov v delo samoupravnih 
sodišč, saj je po oceni odbora, prav to eden izmed ključnih pogojev za doseganje 
ciljev pri delovanju teh sodišč. Prav tako bi si morah prizadevati za dosledno 
in celovito uveljavitev zasnove temeljnega sodišča kot enotnega sodišča, zlasti 
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za razmerje med organizacijsko enoto, na kateri je sedež temeljnega sodišča ter 
njegovo einoto. 

Odbor je prav tako poudaril, da morajo vsi organi pravosodja še naprej raz- 
vijati in krepiti oblike preventivnega delovanja ter se vključevati v procese 
družbene zaščite. Delegati v odboru so ugotovili, da je dana formalno-pravna 
osnova za ustavno preobrazbo pravosodja, v večji meri kot doslej pa bi se morali 
prizadevati za uresničevanje kvalitativnih usmeritev sprejetih zakonov in drugih 
zakonov, ki urejajo to področje. Prav tako je odbor poudaril, da je treba čim- 
prej proučiti ustreznost posameznih določb v organizacijskih, materialnih in 
procesnih zakonih s področja pravosodja, ki se kažejo kot ovira za hitrejše ures- 
ničevanje ciljev preobrazbe ter te določbe oziroma 'te zakone po potrebi spre- 
meniti in dopolniti. 

Samoupravna sodišča v združenem delu, zlasti notranje, stalne in prilož- 
nostne arbitraže ter poravnalni sveti se po oceni odbora, le počasi oblikujejo in 
uveljavljajo, čeprav je eden izmed temeljnih ciljev preobrazbe pravosodja, da 
spore iz samoupravnih razmerij rešujejo na samoupraven način sami subjekti, 
med katerimi so nastala sporna razmerja. Stanje na področju arbitraž je na 
določen način tudi izraz zavesti, ki je v naši družbeni praksi še močno prisotna, 
da je spore iz samoupravnih razmerij moč učinkovito reševati le izven okolij, 
v katerih so nastajali, bodisi v samoupravnih sodiščih združenega dela ali v 
rednem sodstvu. To zavest je treba z ustrezno zasnovano aktivnostjo čim 
hitreje preseči. Delegati so tudi poudarili, da je treba pospešiti ustanavljanje 
posebnih sodišč združenega dela v samoupravnih interesnih skupnostih ter zago- 
toviti kadrovske, materialne in druge pogoje za njihovo delo, zlasti pa s spre- 
membo zakonodaje omogočiti začetek postopka za njihovo ustanavljanje v ne- 
katerih samoupravnih interesnih skupnostih, v katerih sedanja pozitivna za- 
konodaja to trenutno onemogoča. 

Odbor je obravnaval tudi informacijo o uresničevanju kazenskih sankcij ter 
poudaril, da je potrebno več pozornosti posvetiti proučevanju problema povrat- 
ništva, zlasti z vidika boljše povezave med socialno-skrbstvenimi organi pri 
ponovnem vključevanju oseb v življenje in delo po prestani kazni. Glede na 
razmere v posameznih kazensko-poboljševalnih ustanovah bi bilo treba raz- 
misliti, kljub stabilizacijskim prizadevanjem, o hitrejši graditvi nekaterih novih 
objektov. 

Pri obravnavi informacije o ustavni preobrazbi javnih tožilstev v SR Slo- 
veniji so delegati v odboru ugotovili, da je na podlagi zakona o javnih tožilstvih 
ter prizadevanja delavcev na tem področju prišlo do formalne pa tudi do vse- 
binske preobrazbe teh organov. Po oceni odbora so ustvarjeni vsi bistveni po- 
goji za nadaljnje podružbljanje dela teh organov. 

Odbor je prav tako razpravljal-o ugotovitvah in sklepih in podprl ugoto- 
vitve in sklepe, ki jih je ob clbravnavi informacije o uresničevanju družbene pre- 
obrazbe pravosodja in informacije Javnega tožilstva SR Slovenije izoblikoval 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Predlog stališč in sklepov, ki ga je na 
podlagi razprave v vseh delovnih telesih Skupščine SR Slovenije včeraj zvečer 
oblikovala posebna delovna skupina, dovolj celovito upošteva razpravo v odboru 
in zato predlagam zboru, da ta predlog sprejme. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa tovariš Toš. K besedi se je 
prijavil še namestnik republiškega javnega tožilca, tovariš Roman Vobič. 
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Roman Vobič: Spoštovani tovariši delegati! K razpravi o preobrazbi 
javnih tožilstev želim dati kratek prispevek. Iz našega poročila in iz poročil 
temeljnih in višjih javnih tožilstev, ki so bila obravnavana na regijskem po- 
svetovanju junija tega leta, izhaja nedvomna ugotovitev, da so rezultati pre- 
obrazbe javnih tožilstev ugodni. To oceno so sprejeli tudi ustrezni forumi v 
preteklem obdobju. Mislim, da je primerno, da k poročilu, ki smo ga dali Re- 
publiškemu javnemu tožilstvu, dodam le še naslednje: 

1. V čem vidimo prednost nove ureditve javnih tožilstev, predvsem temelj- 
nih javnih tožilstev kot enovitih, vključno s tako imenovanimi zunanjimi eno- 
tami? Skušal bom to prikazati v tako imenovanem telegrafskem stilu. Dose- 
žena je vsebinska obogatitev dela. Uveljavljena je večja usmeritev v preven- 
tivno dejavnost. Dosežena je tudi večja učinkovitost dela. Kot pomemben de- 
javnik pri tem naj omenim racionalizacijo dela, to je oddelke. Namestniki jav- 
nih tožilcev se specializirajo za posamezna področja, kjer to objektivne razmere 
dopuščajo. Strokovno izpopolnjevanje je intenzivnejše. Nov sistem omogoča 
obravnavanje celotne kriminalitete na območju posameznih občin. V zvezi s 
tem je mogoče predložiti poleg letnih poročil tudi posamezna problemska po- 
ročila, ki zanimajo občinske skupščine na posameznih področjih. 

Obravnavajo se vse zadeve na prvi stopnji, kar ima za posledico, da ni več 
tako imenovanih »odstopov«, v zvezi s katerimi se je postopek zavlačeval. 
Kadre uporabljamo na celotnem območju temeljnega javnega tožilstva, to je 
vključno z namestniki, in sicer na tako imenovanih zunanjih enotah. 

Glede posameznih zadev pa tole. Zadeva, ki nam je delala velike težave in 
je znana, je razmejitev med gospodarskimi prestopki in kaznivimi dejanji. 
Sedaj je to neprimerno lažje. Prej so se obravnavali gospodarski prestopki v 
prejšnjih okrožnih javnih tožilstvih, sedaj pa je vsa pristojnost dana temeljnim 
javnim tožilstvom. Ta razmejitev, ko določeno zadevo obravnava eden in isti 
namestnik in se posvetuje, pomeni precejšnjo olajšanje. Kvalitetnejše je tudi 
izvajanje politike kazenskega pregona, ki je v rokah javnega tožilca, in uveljav- 
ljanje pomoči pri usmerjanju pravilne kaznovalne politike, ki pa je v rokah 
sodišča, in sicer z ustreznimi pritožbami zoper odločbe z neustreznimi kaznimi 
in zoper odločbe zaradi opustitve varstvenih ukrepov glede premoženjskih ko- 
risti in podobno. 

Končno naj omenim tudi naslednji pozitiven element. Enotno obravnavamo 
mladoletniško delikvenco. S tem je zagotovljena kvaliteta dela na tem občut- 
ljivem področju kriminalistične dejavnosti. 

2. Intenzivno smo se vključili, — kar trdimo pogumno, — v stabilizacijska 
prizadevanja, in sicer za še učinkovitejši pregon deviantnih pojavov na tem 
področju. Znano je, da se na tem področju pojavljajo v glavnem tri vrste kaz- 
nivih dejanj, ki pogosto prihajajo v poštev v sedanjem obdobju. To so kazniva 
dejanja v zvezi s kopičenjem blaga in odtegnitvijo blaga iz prometa, dajanjem 
prednosti kupcem in kršitvami predpisov o cenah. Odkar je Zvezni izvršni svet 
6. junija tega leta sprejel ustrezne ukrepe na tem področju, smo v obdobju treh 
mesecev obtožili predvsem za kaznivo dejanje dajanja prednosti kupcem 14 
obtožencev. V mariborskem »Večeru« ste lahko brali, da so bili ti obdolženci 
kaznovani od štirih do sedmih mesecev zapora nepogojno. Gre za dajanje pred- 
nosti kupcem v zvezi s pralnimi praški in kavo. 

Pojavljata se dve vrsti gospodarskih prestopkov, in sicer špekulacije v bla- 
govnem prometu in kršitev po zakonu o družbeni kontroli cen. V tem, pravkar 
omenjenem obdobju, smo vložili obtožne predloge zoper 34 pravnih in odgovor- 
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nih oseb. Kar želim v zvezi s tem povedati, je, da se o vseh pomembnejših 
obtožbah s tega področja temeljna javna tožilstva obvezno posvetujejo z re- 
publiškim javnim tožilstvom. 

-Poleg že omenjenih kršitev, gre tudi za kršitve s področja zunanjetrgovin- 
skega poslovanja, kar je zelo aktualno in tudi občutljivo področje in kršitve za- 
kona o zavarovanju plačil. Povezujemo se tudi z družbenimi pravobranilci 
samoupravljanja, kadar gre za pregon kršiteljev s področja predpisov o cenah 
v zvezi s tako imenovanimi navideznimi ali fiktivnimi samoupravnimi spora- 
zumi. V večji meri se tudi angažiramo na področju odkrivanja kaznivih dejanj 
in gospodarskih prestopkov in se povezujemo z organi odkrivanja, predvsem 
z inšpekcijskimi organi. V ta namen sklicujemo tudi večje število sestankov. 
Odkrivanja usmerjamo na področja, ki so družbeno najbolj pomembna. 

3. V časopisju smo brali in tudi v razpravi smo slišali, da je Predsedstvo 
Republiške konference SZDL Slovenije za javno-tožilsko dejavnost poudarilo 
predvsem dve usmeritvi, in sicer: prvič, doslednejši pregon tako imenovanih 
»koristnih malverzacija in drugič, še večja usmeritev v preventivno dejavnost. 
Pri »kpristni malverzaciji« kot je znano, gre za premoženjske koristi ali ugod- 
nosti, ki jih pridobi storilec v korist lastne organizacije, kot so: uvozne stimula- 
cije, premije, neplačane družbene obveznosti, nedovoljeni skladi, ugodnejši po- 
ložaj pri uvozu in izvozu in podobno. Kot sem že omenil, bo glede teh devian- 
tnih pojavov kazenski pregon neprimerno doslednejši kot je bil v preteklem 
obdobju. 

V zvezi s preventivno dejavnostjo pa je znano, da je bila naša dejavnost 
v preteklem obdobju zelo razvejana. Omenim naj le dva podatka, in sicer, da 
je bilo v letu 1978 danih 381 opozoril po 4. členu zakona o javnem tožilstvu 
posameznim organizacijam glede družbeno negativnih pojavov, v preteklem 
letu pa že 456. Na tem področju si prizadevamo, da bi bila ta opozorila na nega- 
tivne pojave, s predlogom, da se posamezne opažene pomanjkljivosti in nezako- 
nitosti odpravijo, še kvalitetnejša. 

Zaključujem svoja izvajanja s tem, da bomo poskrbeli tudi za zaostritev 
kaznovalne politike na tistih področjih, ki so najbolj aktualna v zvezi z že 
danimi poročili republiški Skupščini iz 1978. leta, in sicer na področju gospo- 
darskega kriminala in na področjih, ki sem jih pravkar navedel, s tem, da bomo 
pogosteje vlagali pritožbe in s tem pomagali pritožbenim sodiščem kreirati 
kaznovalno politiko in to v primerih, ko bomo menili, da kazen ni ustrezna ali 
pa da bi bil na mestu ustrezen varnostni ukrep, oziroma odvzem premoženjske 
koristi. V bodoče si bomo prizadevali za še večjo specializacijo kadrov na pod- 
ročjih, na katerih bodo dane objektivne možnosti in za njihovo strokovno izpo- 
polnjevanje ter za kolektivno obravnavanje težjih zadev. 

Na koncu svoje razprave naj povem še to, da bomo skušali te pomanjklji- 
vosti postopoma odpraviti. Tudi pri nas se namreč pojavljajo tu in tam, naj 
bom samokritičen, določeni zaostanki. Skrbeh bomo, da se bodo zadeve reševale 
hitreje. V zvezi s stabilizacijskim področjem so bile zadeve na javnem tožilstvu 
rešene v zelo ugodnem času, in sicer do 15 dni. Se večjo skrb bomo posvetih 
kvaliteti dela, da bo takrat, ko bodo vložene obtožnice, pričakovana tudi obso- 
dilna sodba. Šibkost našega dela je morda tudi v tem, da se premalo udeležuje- 
mo preiskovalnih dejanj v okviru preiskav. Temu bomo posvetili še večjo 
pozornost, kajti ta udeležba je pomembna, saj se lahko dajo ustrezni predlogi za 
modifikacijo zahteve za preiskavo in predlogi za dopolnitev preiskave in je jav- 
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ni tožilec med preiskavo, kolikor je navzoč pri preiskovalnih dejanjih, že takoj 
seznanjen z gradivom in mu ga ni treba pozneje na novo proučevati. 

Končno, naj omenim, da se bomo v skrajšanem postopku, ko gre za kazni- 
va dejanja, za katera je zagrožena kazen do treh let zapora, še bolj udeleževali 
glavnih obravnav v pomembnejših zadevah, to pa zaradi tega, da bomo poma- 
gali sodiščem, kolikor bi se dejansko stanje na glavni obravnavi spremenilo, da 
bomo modificirali obtožbo, da bomo prikazali družbeno nevarnost dejanj, da 
bomo, če bo to potrebno, ustrezno spremenili pravno kvalifikacijo dejanja in 
podobno. Mislim, da bomo s temi prizadevanji zboljšali poslovanje javnih to- 
žilstev kot je prikazano v naših poročilih. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa tovariš Vofoič. Besedo ima 
predsednik Komisije za pravosodje, tovariš Miro Gošnik- 

Miro Gošnik: Tovarišiće in tovariši delegati! Skupščina SR Slovenije 
obravnava informaciji Izvršnega sveta Skupščina SR Slovenije o družbeni pre- 
obrazhi pravosodja in javnega tožilstva in o ustavni preobrazbi javnih tožilstev 
z divika svoje funkcije spremljanja izvajanja sprejete politike in zakonov. Ko- 
misija za pravosodje je pripravila predlog stališč in sklepov na podlagi in- 
formacij in razprav v delovnih telesih ter ob sodelovanju predstavnikov pravo- 
sodnih organov v teh razpravah. V ugotovitvah je povzeta tudi ocena regional- 
nih posvetov, ki so jih v juniju tega leta opravile organizacije SZDL Slovenije. 

V dosedanjih razpravah je bilo enotno ugotovljeno, da je po sprejemu 
ustave v 1974. letu, v resoluciji VIII. kongresa Zveze komunistov Slovenije, 
v idejno-političnih izhodiščih, ustreznih zakonih kot tudi v priporočilih, stališčih 
in sklepih Predsedstva SR Slovenije, Skupščine SR Slovenije in v drugih do- 
kumentih začrtan celovit pravosodni sistem. Doseženi so pomembni uspehi in 
napredek v delovanju večine pravosodnih institucij in pravosodne dejavnosti. 

Temelji z novimi družbenoekonomskimi in družbeno-političnimi odnosi 
skladne ureditve so postavljeni in so ob procesu preobrazbe pravosodja dosegli 
takšno raven, ki omogoča in terja nadaljnje kvalitativne korake k ciljem pre- 
obrazbe. Ocenjeno pa je tudi bilo, da bi bili lahko uspehi še večji, če bi vsi 
nosilci zadolžitev bolj odgovorno izvajali svoje naloge. Prepočasni so po skup- 
nih ocenah zlasti premiki v nastajanju in razvoju zavesti, da bo dosežena večja 
skladost v funkcioniranju in pričakovanja skupna družbena učinkovitost delo- 
vanja pravosodja, ko bo samoupravni položaj delovnih ljudi, občanov ter samo- 
upravnih organizacij in skupnosti bolj trden, ko bo bolj uveljavljena morala ce- 
lovitosti in nerazdvojnosti pravic, dolžnosti in odgovornosti samoupravljalcev in 
njihovih skupnosti na skupnih družbenoekonomskih osnovah, ki izhajajo iz druž- 
bene lastnine in združevanja dela z njo. Tudi ta dejstva so hkrati spodbudila 
oceno stanja na tem področju v Skupščini SR Slovenije in v družbenopolitičnih 
organizacijah, ki s stališči Predsedstva Republiške konference SZDL Slovenije 
pristopajo k poglobljeni aktivnosti za hitrejše in bolj kakovostno urejanje tudi 
sporov, ki nastajajo v samoupravno oblikovanih razmerjih. Glede dela po- 
sameznih vrst in oblik samoupravnih sodišč, rednega sodstva in javnega tožil- 
stva so v ugotovitvah izpostavljeni glavni dosežki kot tudi ovire. Poudarjene 
so obveznosti samoupravnih organov v združenem delu, v samoupravnih in- 
teresnih skupnostih ter organov družbenopolitičnih skupnosti, ki imajo usta- 
noviteljske pravice in odgovornosti, s tem pa tudi konkretne obveznosti za 
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odpravljanje različnih ovir in težav na poti polnega uveljavljanja pravosodja 
kot pomembnega dela političnega sistema socialističnega samoupravljanja. 

Glede pravne pomoči velja posebej opozoriti, da bo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije še v tem letu predložil posebno informacijo o izvajanju zakona 
o pravni pomoči in bo takrat možna celovitejša ocena. 

Drugi del predlogov, stališč in sklepov je bil prvotno obširneje pripravljen, 
vendar se je pozneje ugotovilo, da so stališča Socialistične zveze delovnega 
ljudstva Slovenije in novi sklepi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
ustrezno začrtali družbeno-politične ter opera tivno-upravne naloge. Poleg tega 
so na regionalnih posvetih izvršilni, upravni in družbenopolitični dejavniki 
sprejeli svoje konkretne sklepe in usmeritve o nadaljnji dejavnosti za hitrejše 
urejanje razmer in tudi planiranje razvoja pravosodja ter vseh pogojev za 
njegovo uspešnejše uveljavljanje. Zato je drugi del tega akta sedaj oblikovan 
krajše in so v njem navedene najbolj kritične ugotovitve glede zaostajanja 
probrazbe pravosodja. Nosilci nalog so poklicani k izvajanju sprejetih druž- 
benih zadolžitev, ki izhajajo iz sprejete politike tako v družbenopolitičnih kot 
tudi v normativnih aktih. S primerno objavo stališč in sklepov SZDL Slovenije, 
Skupščine in njenega Izvršnega sveta, bodo ocene in usmeritve lahko dosegle 
vse prizadete. 

Predlagam, da zbor razpravlja o predloženih gradivih in tudi o predlogu 
stališč in sklepov. Delovna telesa so za spremljanje razprave oblikovala sku- 
pino delegatov, ki bo pred glasovanjem predložila v sprejem morebitne dopol- 
nitve stališč in sklepov. Hvala. 

• 
Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa tovariš Gošnik. Seji prisostvuje 

tovariš Svetozar Polič, sodnik Vrhovnega sodišča SR Slovenije. 
Začenjamo z razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Emil Šuštar. 

Emil Šuštar: Tovarišice in tovariši! V Zvezi sindikatov Slovenije 
smo se posebej pripravljali tudi na današnjo sejo zbora in ob tem oblikovah 
tudi nekatere usmeritve za našo nadaljno dejavnost v zvezi s preobrazbo pravo- 
sodnega sistema. V tem smislu smo že oblikovali tudi delovni osnutek naših 
usmeritev kot podlago za razpravo v organih Zveze sindikatov Slovenije, v 
okviru katerih bomo opredelili dejavnosti in naloge organizacij in organov v 
Zvezi sindikatov Slovenije. Te usmeritve obsegajo predvsem naslednje: 

1. Za našo pomembno nalogo na tem področju štejemo predvsem obliko- 
vanje ustreznejše in učinkovitejše organizacije služb pravne pomoči pri sindi- 
katih, pri tem zlasti služb pravne pomoči na ravni občin, ki naj bi bile v večji 
meri vključene v osnovne organizacije in ki naj bi bile opora osnovnim organi- 
zacijam Zveze sindikatov pri nuđenju pravne pomoči delavcem. Konkretnejši 
razgovori o ustreznejši organizaciji so se že začeli z delavci teh služb in bo 
predvidoma kmalu izdelan ustrezen sklep o organizaciji, oblikah in načinu 
delovanja služb pravne pomoči pri sindikatih. Na podlagi tega bodo tudi do- 
polnjeni in usklajeni z zakonom o pravni pomoči pravilniki o službah pravne 
pomoči pri občinskih svetih Zveze sindikatov. 

2. Zahtevali bomo večje vključevanje osnovnih organizacij Zveze sindi- 
katov in organov samoupravne delavske kontrole v preventivne dejavnosti za 
preprečevanje sporov v organizacijah združenega dela. Pri tem naj zlasti 
osnovne organizacije Zveze sindikatov v organizacijah združenega dela spod- 
bujajo ustanavljanje poravnalnih svetov v krajevnih skupnostih in v organi- 
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zacijah združenega dela, tako da bi se lahko še dosledneje držali načela, da 
sprožitev spora pred zunanjimi organi, zlasti sodišči združenega dela, ni mogoča 
brez predhodnega obravnavanja spornega problema v osnovni organizaciji v 
sindikatu. Prav pri takšni funkciji osnovne organizacije Zveze sindikatov naj 
bi nova organiziranost in okrepljena vloga služb pravne pomoči v občinah nudila 
ustreznejšo in večjo oporo ter pomoč delovanju osnovnih organizacij. 

3. V zvezi z delovanjem samoupravnih sodišč bo treba rešiti vprašanje o 
postopku pred temi sodišči in s tem olajšati vodenje posameznih postopkov z 
namenom odprave nepotrebnega formalizma, ki obremenjuje delo sodnikov in 
drugih udeležencev v postopku v organizacijah zidruženega dela. Pri tem pod- 
piramo težnje po čim večji poenostavitvi postopka pred samoupravnimi sodišči. 

4. Poseben poudarek ibomo dajali dosledni uveljavitvi vloge sindikatov v 
organizacijah združenega dela, določeni z ustavo in zakonom o združenem delu, 
pri oblikovanju in krepitvi samoupravnih sodišč ter varstvu pravic ter interesov 
delavcev kot sestavini izgrajevanja samoupravnih družbenoekonomskih odno- 
sov. Zato bomo zahtevali večjo angažiranost osnovnih in drugih organizacij 
sindikata pri zastopanju pravic delavcev pred sodišči združenega dela, zlasti 
pa pri odpravljanju in reševanju vzrokov sporov. Pri tem bomo razvijah in 
uveljavljali prakso, da bodo te organizacije »kot tudi delavski sveti v organi- 
zacijah združenega dela redno obravnavali odločbe sodišč združenega dela, 
ki se nanašajo na njihove organizacije združenega dela, da bodo z njimi sezna- 
njeni delavci na zborih in da bo na tej podlagi zaostreno vprašanje odgovor- 
nosti posameznikov, poslovodnih in drugih organov za škodo, ki bi nastala iz 
sporov, ki so jih povzročili s svojimi postopki in odločitvami. 

5. Poudarek bomo dajali tudi okrepljenemu delovanju občinskih komisij 
za spremljanje samoupravnih splošnih aktov v organizacijah združenega dela, 
saj ugotavljamo, da bi pravočasna opozorila na nekatere izrazito nesprejemljive 
in nezakonite rešitve v samoupravnih splošnih aktih lahko preprečile številne 
spore, izhajajoče iz kršitev pravic delavcev, ki imajo vzrok v neprimernih do- 
ločbah samoupravnih splošnih aktov. 

6. V povezavi z navedenim bomo vztrajali tudi pri obveznem pridobivanju 
mnenj osnovnih organizacij Zveze sindikatov v primerih raznih postopkov 
varstva pravic delavcev in da bodo zahtevki služb pravne pomoči vedno poslani 
v vednost tudi osnovnim organizacijam Zveze sindikatov. 

O teh vprašanjih in o tej informaciji je posebej potekala razprava tudi 
v Izvršnem odboru Sindikata delavcev delovnih skupnosti družbenih in državnih 
organov Slovenije in še posebej v okviru tega odbora s člani republiškega od- 
bora s področja pravosodja. Člani republiškega odbora so ugotovili, da so de- 
lavci v delovnih skupnostih pravosodnih organov sicer vložili veliko naporov 
pri uresničevanju reforme pravosodja, vendar je potrebno, da posvetijo v pri- 
hodnje še več pozornosti predvsem tistim vprašanjem, ki se nanašajo na samo- 
upravno organiziranost v delovnih skupnostih pravosodnih organov, kjer je še 
nekaj odprtih vprašanj, na zaostritev odgovornosti nosilcev pravosodnih funkcij 
in preostalih delavcev, na učinkovitejše in ažurnejše delo, na boljše preventivno 
delovanje pravosodnih organov in večjo pomoč samoupravnim sodiščem posebno 
poravnalnim svetom ter družbenopolitičnemu in strokovnemu izobraževanju de- 
lavcev v pravosodju, predvsem na izboljšanje sistema delitve po delu in re- 
zultatih dela. Na podlagi teh usmeritev se bodo v kratkem začele v okviru Zveze 
sindikatov Slovenije tudi konkretne dejavnosti za uresničevanje navedenih 
usmeritev. Hvala. 
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Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa tovariš Šuštar. Kdo prosim, 
še želi besedo? Besedo ima tovariš Svetozar Polič. 

iS vet o zar Polič: Tovarišice in tovariši! Dovolite mi, da v imenu 
Vrhovnega sodišča SR Slovenije povem nekaj besed k informaciji in k proble- 
mom, ki so še odprti. Rad bi poudaril, da je pravilna ugotovitev, da so kljub 
vsem pomanjkljivostim in kljub temu da še nismo morda zadovoljni s tempom 
preobrazbe pravosodja in zlasti podružbljanjem sodne funkcije, bili v zadnjem 
času vendarle doseženi nemajhni uspehi. Mislim, da je prav, da to poudarimo. 
Vendar, če mi dovolite, bi sedaj razpravljal o najšibkejši točki, to je o po- 
družbljanju sodne funkcije, ki je nedvomno v tem, da v bistvu še nismo uspeli, 
da bi v organizacijah združenega dela delovale notranje arbitraže tako, da bi 
se vsi spori, ki se v teh organizacijah pojavljajo, okušali reševati predvsem v teh 
organizacijah. Če se sedaj vprašamo, kje tiči eden od pomembnih vzrokov za to, 
bomo morali odgovoriti, da še vedno tudi najodgovornejši ljudje ne pojmujejo 
na primer notranje arbitraže kot sodišče v pravem smislu besede. Zavedati se 
moramo, da dokler notranja arbitraža ni pojmovana kot sodišče, to pomeni, da 
bo to dejansko neodvisen in samostojen organ, ki ne bo pod vplivom direktorja 
ali tega ali onega organa urejal in reševal razmerja, je jasno, da ne bo za- 
upanja v takšen organ in da bo še dalje obstajala težnja po reševanju od zunaj. 
Mislim, da morajo sindikati in vsi drugi, ki k temu lahko prispevajo, to upo- 
števati, in si prizadevati, da se v vsakem primeru tudi notranja arbitraža in vsi 
drugi organi, ki jih zakon in ustava opredeljujejo kot sodišče, štejejo za del sod- 
nega sistema v pravem pomenu besede. 

Drugo vprašanje, o katerem bi želel nekaj reči, je učinkovitost rednega 
sodstva ter zaostanki, kar je očitno najtežji problem. Predvsem mislim, da ne 
kaže tega posploševati. Ni namreč točno, da bi bil to splošen problem pri vseh 
sodiščih, so pa določene, rekel bi, točke, pri katerih je to še zlasti zaostreno. 
Največji zaostanki so zlasti pri naših največjih sodiščih, to je v Ljubljani in 
Mariboru. So pa tudi nekatera območja, kot na primer Severna Primorska ali 
na primer Tolmin, kjer najdemo tudi spise, ki so morda stari že tudi 15 let. 
Će se vprašamo, kje so vzroki za to, pa tisti, ki nekoliko poznajo pro- 
blem, vedo, da tam že 10 let dejansko ni prave zasedbe prejšnjega občinskega 
sodišča in da že dve leti tam ni bilo sodnika. Gre torej za težave, ki jih kaže 
upoštevati. V tej zvezi sta se izoblikovali dve stališči, kako se sedaj lotiti pro- 
blema zaostankov. 

Se na nekaj bi rad opozoril! V mnogih primerih imamo zelo mlade sodnike, 
ki so bili izvoljeni, čeprav kakšen mlajši, takorekoč v bistvu pripravnik, sedaj 
po novem zakonu niti ne bi mogel soditi, ker mora imeti najmanj triletno prak- 
so. Zamislite si sedaj, da se tak sodnik znajde pred 150 do 200 zadevami. Kako 
naj se jih loti? Tudi najibolj izkušen sodnik pri tem izgubi pogum, ker nima 
pregleda. Zato se postavlja vprašanje, ah naj se reši ta problem z določenim 
številom novih sodnikov, ah na kakšen drug način. Kot lahko ugotovite, je do 
sedaj nekako prevladala ocena, da se ne bi povečevala sistemizacija, ampak, 
da bi to reševali na kakšen drug način. Naj opozorim na dejstvo, da je v Ljub- 
ljani od celotnega števila sodnikov skoraj 70'% večinoma mladih sodnic, kar je 
sicer hvalevredno, ampak najmanj pet jih je, kar je sicer normalno in pravilno, 
stalno na porodniškem dopustu. To pomeni, da jih ni tisto število, ki smo ga 
sistemizirali, ampak moramo upoštevati, da jih je toliko manj. In končno, ali 
lahko od teh mladih sodnic, ki imajo družine in vse skrbi, ki jih poznamo, zah- 
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tevamo, da bodo ves svoj čas posvetile reševanju sodnih zadev. Zdi se mi, da 
tega ne moremo zahtevati. Ne vem, če je realno pričakovati, da bomo rešili te 
probleme na drug način, ne pa v določenih primerih tudi s povečevanjem števila 
sodniških mest. Mislim, da bi o tem kazalo razmisliti. 

Rad bi opozoril tudi na to, ker ne vem, če je to vsem znano, da vendar- 
le že mnogo let obstajajo določena merila za delo sodnikov. Ve se, kaj je 
normalni obseg dela, koliko sporov naj bi na primer v normalnih okoliščinah 
rešil sodnik in podobno. Podatki, ki jih zbira pristojni republiški 
sekretariat, kažejo, da velika večina slovenskih sodnikov presega ta normalni 
obseg. To pomeni, da imamo razmeroma majhno število sodnikov, za katere 
lahko rečemo, da morda v celoti ne izpolnjujejo svoje dolžnosti. Zato bi vendarle 
kazalo proučiti vprašanje sistemizacije in realnega števila sodnikov, upošteva- 
joč tudi zaostanke, ki jih imamo in jih moramo upoštevati. Mislim, da gre za 
pomembno vprašanje. V zvezi s tem pa naj omenim še to, da so v nekaterih 
primerih izredno težke objektivne razmere za delo, ki si jih je pravzaprav 
težko predstavljati. Naj navedem kot primer Ljubljano. Čeprav je, kot veste, 
v Ljubljani ena največjih pravosodnih stavb v Sloveniji, pa je vendar v njej 
izredna prostorska stiska in so zelo težki pogoji za delo, zlasti temeljnega 
sodišča. 

V tej zvezi, če mi dovolite, bi -dal majhno kritično pripombo k pripravljenim 
sklepom. Zdi se, kot da se v teh sklepih nalaga odprava objektivnih težav le 
delavcem v pravosodju in samemu pravosodju. Ne vem, če je to realno. Kaj 
pa naj delavci v pravosodju naredijo pri reševanju prostorskega vprašanja, 
kar je seveda odvisno od drugih organov? Tako mislim, da bi to, kar je navedeno 
v vseh gradivih, namreč, da nismo le delavci v pravosodju odgovorni za reše- 
vanje vprašanj glede objektivnih pogojev dela, pač pa da je za to odgovorna 
tudi vsa družba, dopolnili s tem, da so za to odgovorni predvsem ustrezni organi. 

Še nekaj besed o problemu enotnosti temeljnega sodišča, ki je bistvo vse te 
zasnove sistema, v tej zvezi pa tudi o problemu specializacije in o podobnih 
vprašanjih. Dejstvo je, da je sedaj tako stanje, da so se enote iz prejšnjih Ob- 
činskih sodišč spremenile v prejšnja okrožna sodišča. To pomeni, da so te enote 
avtomatično prevzele vso pristojnost in da je še premalo delitve dela, po kateri 
naj bi bolj izkušeni sodniki, ki bolje poznajo določeno problematiko, ne glede na 
enoto kjer delajo, reševali posamezne zadeve. Teh primerov je še vedno pre- 
malo. Ko gre za specializacijo, se pa seveda postavlja vprašanje, ki je nakazano 
v gradivu, do kod naj seže ta specializacija. Znana je na primer klasična delitev. 
Vsak izmed vas verjetno ve, da imamo kazensko, civilno, nepravdno, gospo- 
darsko sodstvo in tako naprej. Ta specializacija je izvedena. Ce pa vzamemo 
kot primer gospodarsko sodstvo, se bodo nekateri bolj specializirali za trans- 
portno pravo in podobno, ali na primer za registrske zadeve, kar pomeni za vse 
zadeve v zvezi z zakonom o združenem delu, ki se nanašajo na samoupravno 
organiziranje. Ta specializacija je seveda povsem posebna in je tudi nujna. 
Zato bomo morali vprašanje nadaljnje specializacije temeljito proučiti in se 
odločiti kako in v kakšni meri še naprej razvijati specializacijo. Rad bi.opozoril, 
da imamo določene težave, ko gre za gospodarsko sodstvo, ker gre pri nekate- 
rih temeljnih in višjih sodiščih za premajhen obseg dela. Nekdo, ki stalno dela 
na določenem področju, se lahko specializira za to področje. Če pa tega ni, je pa 
seveda to težje. To je eno izmed odprtih vprašanj, ki jim bomo morali gotovo 
posvetiti vso pozornost. 

41 
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Da ne bom predolg, naj omenim še to. Vrhovno sodišče SR Slovenije se je 
od vsega začetka skušalo po svojih močeh v celoti vključiti v to novo zasnovo 
sodstva z vsemi svojimi pristojnostmi. Mislim, da lahko rečemo, da smo zlasti 
velik poudarek dali temu, kar se mi zdi pomembno, ker Vrhovno sodišče SR 
Slovenije, kot veste, ne rešuje več rednih pravnih sredstev, ampak samo izredna 
pravna sredstva, da bi z usklajevanjem, s posveti, z instruktažnimi pregledi 
in tako naprej usmerjali sodno prakso v Sloveniji, usklajevali kaznovalno po- 
litiko in podobno in dvigali seveda kvaliteto dela sodnikov. Če za primer nave- 
dem: Slej ko prej je gotovo pomembno področje uporabe zakona o združenem 
delu stvar njegovega uresničevanja v praksi in uveljavljanja nove samoupravne 
organiziranosti. Kolikor registrska sodišča vplivajo na to, je bil slej ko prej v 
Sloveniji ves ta proces usklajevan z enotnimi stališči in z enotnimi pristopi, kar 
je gotovo bilo v korist tudi našim organizacijam združenega dela. 

Morda še to. Ko gre za učinkovitost in za reševanje najstarejših zadev, 
smo se prav včeraj na naši občni seji dogovorili, da bodo sodniki Vrhovnega 
sodišča SR Slovenije pregledali najstarejše zadeve in sodnikom, ki so zadol- 
ženi zanje, tudi konkretno svetovali, kako naj bi jih čimprej rešili. Tako bi se 
vsaj te najstarejše zadeve, zadeve ki nas vse nekako bodejo v oči, čimprej 
rešile in podobno bomo svetovali tudi našim višjim sodiščem. 

Za zaključek naj še zagotovim: Kolikor je ustavna preobrazba pravosodja 
in še posebej sodstva odvisna od subjektivnega dejavnika v samem pravosodju 
oziroma sodstvu, bomo sodniki rednih sodišč, in to zagotovo velja tudi za profe- 
sionalne sodnike sodišč združenega dela, vsekakor storili svojo dolžnost in v tej 
zvezi še zaostrili svojo odgovornost za izvajanje zaupne nam sodne funkcije v 
skladu s kodeksom sodniške etike. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa tovariš Polič. Kdo še želi 
razpravljati? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in odrejam 15 minutni odmor. 

Seja je bila prekinjena ob 10.25 in se je nadaljevala ob 10.50 uri. 

Predsednica Tina Tomlje: Nadaljujemo sejo. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o upravah za družbene prihodke. 

Osnutek zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Obrav- 
navah sta ga Zakonodajnopravna komisija in Odbor za družbenopolitični sistem. 
Predstavnik predlagatelja je republiški podsekretar v Republiškem sekretariatu 
za finance, tovariš Franc Skufca. Želite besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Franc 
Skufca. 

Franc Skufca: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Pri pripravi osnutka zakona o upravah za družbene prihodke je predlagatelj 
izhajal iz dveh temeljnih izhodišč, (ki sta bili poudarjeni ob razpravi o predlogu 
za izdajo zakona o upravah za družbene prihodke, in sicer: 

1. da se s tem zakonom opredeli delovno področje in organizacija služb 
za ugotavljanje in pobiranje družbenih prihodkov, tako da bodo ustvarjeni po- 
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goji za učinkovitejše delovanje teh služb, za modernizacijo in mehanizacijo dela 
ter za učinkovitejšo zaposlitev kadrov, ki so doslej delali na teh področjih in 

2. da se s tem zakonom uredijo le tista vprašanja, ki niso rešena že z dru- 
gimi zakoni, v tem primeru z zakonom o sistemu državne uprave in o Izvršnem 
svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih. 

Glede na ta izhodišča osnutek zakona o upravah za družbene prihodke 
obravnava predvsem vprašanja delovnega področja in organizacije uprav za 
družbene prihodke. Vprašanja delovanja, pooblastil in financiranja upravnih 
organov so namreč že rešena v zakonu o sistemu državne uprave, medtem ko 
pogoje in način ustanovitve družbenega sveta za upravno področje uprave za 
družbene prihodke kot tudi za druga področja določa zvezni zakon o temeljih 
družbenih svetov in o zveznih družbenih svetih. Po osnutku zakona naj bi 
uprave za družbene prihodke izvajale upravne in druge strokovne naloge na 
področju ugotavljanja, odmere in pobiranja davkov, kar pomeni klasično funk- 
cijo davčnih služb. Pri tem je posebej poudarjeno tekoče spremljanje poslo- 
vanja in dohodkov občanov, od katerih se plačujejo davki. 

Glede prispevkov za samoupravne interesne skupnosti je v 3. členu tega 
zakona v osnovnem besedilu predlagano, da uprave za družbene prihodke 
opravljajo te naloge že po samem zakonu. Izhodišče za predlagano zakonsko 
določbo je v predpostavki, da se to vprašanje enotno uredi v Sloveniji, ker je 
le v enotni službi ugotovljanja odmere in pobiranja družbenih prihodkov 
možno zagotoviti največjo stopnjo učinkovitosti in ustrezno organizacijo teh 
služb. S tem naj bi tudi zagotovili, da bo občan-zavezanec v zvezi s plačilom 
družbenih prihodkov na enem mestu urejal vse svoje družbene obveznosti. 
V varianti k temu členu pa je dana možnost, da bi uprave za družbene prihodke 
pobirale prispevke za samoupravne interesne skupnosti na podlagi sporazuma 
med ustrezno skupnostjo in upravo za družbene prihodke. To pomeni, da bi 
zadržali veljavno ureditev. 

Tretja pomembnejša naloga uprav za družbene prihodke pa naj bi bilo 
spremljanje pridobivanja in trošenja prihodkov občanov oziroma kot to po- 
gosto imenujemo ugotavljanje izvora premoženja. To nalogo naj bi te službe 
opravljale šele in po postopku oziroma v obsegu, kot naj bi to določal poseben 
zakon o spremljanju pridobivanja in trošenja prihodkov občanov. Do uvelja- 
vitve tega zakona pa naj bi se izvajal postopek ugotavljanja izvora premoženja 
v skladu z veljavno zakonodajo prek komisij in tako naprej. Da bi bili zagotov- 
ljeni pogoji za učinkovito, neodvisno in samostojno delo uprave za družbene 
prihodke v mejah, določenih z zakonom in z drugimi predpisi, je v osnutku 
zakona predvideno, da se za opravljanje teh nalog iz pristojnosti občine ustanovi 
uprava za družbene prihodke v občini, za opravljanje nalog iz republiške pri- 
stojnosti pa republiška uprava za družbene prihodke, in sicer kot samostojni 
občinski oziroma republiški upravni organ. 

V primeru, da glede na dbseg ali naravo upravnih nalog ah zaradi drugih 
razlogov ni pogojev za učinkovito in smotrno opravljanje teh nalog v posamezni 
občini, ali pa da bi bilo delo bolj učinkovito in smotrneje organizirati v skupnem 
upravnem organu za več občin, dajemo možnost, da bi dve občini ali več občin 
lahko sporazumno ustanovile skupno upravo za družbene prihodke. 

Nadalje previdevamo, da se za opravljanje inšpekcijskega nadzora nad iz- 
polnjevanjem davčnih obveznosti in obveznosti plačevanja prispevkov za samo- 
upravne interesne skupnosti v okviru te službe organizira tudi inšpekcija za 
družbene prihodke. Organiziranje inšpekcije za družbene prihodke v upravi za 
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družbene prihodke je pogojeno z načinom in povezanostjo del inšpekcije in 
uprave ter s pristojnostmi same inšpekcije. Zato ločeno organiziranje inšpekcije 
za družbene prihodke ne bi bilo smotrno. 

Kot je navedno že v obrazložitvi osnutka zakona, bo potrebno v predlogu 
zakona v predhodnih določbah urediti tudi vprašanje pooblastil za izdajanje 
podzakonskih predpisov funkcionarja, ki bo vodil republiško upravo za družbene 
prihodke. Po določbah zakona o davkih občanov je bil doslej, ko je bila re- 
publiška uprava za družbene prihodke v sestavi Republiškega sekretariata za 
finance, za to pooblaščen republiški sekretar za finance. Tako bo treba v pre- 
hodnih določbah dodati tudi določbo, s katero naj bi se črtale določbe zakona 
o organizaciji republiških upravnih organov, v katerih je določeno, da je ta 
uprava v sestavi Republiškega sekretariata za finance. 

Glede na izhodišče pri pripravi tega zakona, da želimo, da se s tem zakonom 
določijo temeljni pogoji za učinkovitejše in racionalnejše delo pri ugotavljanju 
in pobiranju družbenih prihodkov, se vsekakor lahko vprašamo, ali bo s tem 
zakonom ta cilj uresničen? Menimo, da bodo s tem zakonom dani temeljni po- 
goji za ustreznejšo organizacijo tega dela, vendar pa moram pri tem poudariti, 
da lahko učinkovitejše in kvalitetnejše delo opravljajo le usposobljeni strokovni 
delavci, kateri pa v obstoječih občinskih davčnih upravah zelo primanjkuje. 
V obrazložitvi smo dali pregled kadrovske sestave ter posredovali podatek, 
da je stopnja letne fluktuacije skoraj 10 %, da je delavcev z manj kot pet let 
delovnih izkušenj v teh upravah skoraj 50% oziroma, da je delavcev z manj 
kot deset let delovnih izkušenj okoli 73 %. 

To velja za celoten kader v teh občinskih službah. Če pa upoštevamo le 
delavce, ki delajo na strokovno odgovornejših delovnih mestih in delavce z 
ustrezno strokovno izobrazbo, pa je fluktuacija še neprimerno večja, tako da 
lahko rečem, da je zelo težko dobiti v občinsko davčno službo delavca z visoko 
ali višjo izobrazbo, ki bi imel pet let delovnih izkušenj. Prav tako je visok od- 
stotek zaposlenih žensk, in sicer 70 %, kar iz razumljivih razlogov ne bom ko- 
mentiral. 

Za zagotovitev učinkovitejšega dela bo potrebno dosledno uveljaviti način 
nagrajevanja delavcev uprav za družbene prihodke v Skladu z rezultati in 
pogoji dela in odgovornostjo ter izboljšati kadrovski sestav službe in zagotoviti 
ustreznejše pogoje dela. To pa po eni strani zahteva določitev in dosledno iz- 
vajanje ustrezne kadrovske politike, po drugi strani pa dosledno uveljavitev 
sistema nagrajevanja, kot je določen z zakonom o sistemu državne uprave. 
Kadrovska zasedba v davčnih službah pa ni le izraz materialnih pogojev dela 
v teh službah, ampak tudi izraz ustreznega družbenega vrednotenja teh opravil. 
Zaradi tega bo potrebno tem vprašanjem dati tudi posebno pozornost. 

Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo na 
podlagi mnenj, pripomb in predlogov pripravil predlog zakona o upravah za 
družbene prihodke, v katerem bo upošteval vse predloge, ki so bili že dani 
in bodo še dani v razpravi k osnutku zakona. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje : Hvala lepa. Tovariš Vlado Beznik, po- 
ročevalec Odbora za družbenopolitični sistem, ima besedo. 

Vlado Beznik: Odbor za družbenopolitični sistem je na včerajšnji 
seji obravnaval osnutek zakona o upravah za družbene prihodke, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen Izvršni svet. Odbor je bil 
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seznanjen z informacijo o predlogu za ponovno usklajevanje predloga medre- 
publiškega dogovora o temeljnih vprašanjih položaja, organizacije in delovanja 
upravnih organov za družbene prihodke, ki jo je poslal Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije glede na sklep Skupščine SR Slovenije, ki ga je le-ta sprejela na 
sejah zborov 11. julija tega leta. 

Odbor je v načelni razpravi podprl temeljno zasnovo osnutka zakona o 
upravah za družbene prihodke, opozoril pa je na to, kolikor se naloge, ki se na- 
našajo na odmero in pobiranje prispevkov občanov za samoupravne interesne 
skupnosti za področje družbenih dejavnosti prenesejo v uprave za družbene 
prihodke, naj se ustrezno zmanjšajo strokovne službe teh samoupravnih skup- 
nosti. 

V podrobni obravnavi po členih je odbor podprl osnovno besedilo k 3. členu. 
Prav tako ostaja še vedno odprto vprašanje spremljanja pridobivanja prihodkov 
in trošenja sredstev občanov po drugem odstavku 2. člena, to je, ali lahko že 
s tem zakonom definiramo vprašanja, ki izhajajo iz te funkcije posebne evi- 
dence spremljanja premoženja. Zato naj predlagatelj prouči možnost, da se to 
področje uredi s posebnim zakonom ali pa s sistemskim zakonom o davkih 
občanov. 

Besedilo 4. alinee 8. člena, da inšpekcija za družbene prihodke odkriva pri- 
hodke in premoženje, ki niso bili doseženi z osebnim delom ali pa so bili do- 
seženi v nasprotju z zakonom oziroma drugimi predpisi, ni jasno, in sicer glede 
na razpravo ob obravnavi predloga dogovora o temeljnih vprašanjih položaja, 
organizacije in delovanja upravnih organov za družbene prihodke oziroma dru- 
gega odstavka 8. člena tega predloga dogovora, ki se je glasil, da lahko po- 
oblaščeni delavec te službe preišče osebe in stanovanjske prostore zavezanca, 
s čimer se zbori Skupščine na obravnavi julija tega leta niso strinjali. Mnenje 
odbora je namreč bilo, da se zaradi nejasnosti ta določba natančno opredeli. 

K prehodnim in končnim določbam. Odbor je menil, da so za spremembo 
organizacije upravnih organov pristojne skupščine družbenopolitičnih skupnosti, 
zato morajo le-te uskladiti organizacijo in delo občinskih upravnih organov 
s tem zakonom. Prav tako naj predlagatelj določi, da se do sprejema posebnega 
zakona uporabljajo določbe veljavnega zakona o davkih občanov, Komisije 
za ugotavljanje izvora premoženja pa naj do takrat še naprej ugotavljajo izvor 
premoženja. 

Odbor predlaga Družbenopolitičnemu zboru, da sprejme osnutek zakona 
o upravah za družbene prihodke s predlogi in mnenji, izraženimi na seji zbora. 

Predsedenica Tina Tomi je: Hvala lepa tovariš Beznik. Zeli besedo 
predstavnik Zakonodajno-pravne komisije? (Ne želi.) Kdo še želi razpravljati? 
(Nihče.) 

Ker nihče ne želi razpravljati, predlagam zboru naslednji sklep: 
1. Osnutek zakona o upravah za družbene prihodke se sprejme. 
2. Predlog zakona naj pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri 

pripravi predloga zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije upošteva 
predloge, mnenja in stališča dana v poročilih skupščinskih delovnih teles. 

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 osnutku 
zakona o upravah za družbene prihodke. 
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V zvezi z 2. točko dnevnega reda je medzborovska skupina že 
imela svoj sestanek in dajem besedo tovarišu Miru Gošniku. 

Miro Gošnik: Skupina je ugotovila, da v nobenem zboru ni bilo vse- 
binskih predlogov za dopolnitev stališč in predlaga, da zbor sprejme takšna 
stališča, kot so bila predložena. 

Predlagam, da glede na pripombo tovariša Svetozarja Poliča vendar raz- 
čistimo vprašanje, ali so v obstoječem besedilu zavezani delavci v pravosodnih 
organih, da skrbijo za vse pogoje dela. Opozarjam le na besedilo v 3. točki 
stališč. Gre namreč za to, da smo v prvem delu te točke predlagali, da se pri- 
zadevanje delavcev za te pogoje zapiše kot sestavina njihovih obveznosti, za 
zagotavljanje teh pogojev pa so v zadnjem delu te točke določene občinske 
skupščine, ki naj sprejmejo kratkoročne in dolgoročne planske ukrepe, da bi 
bili dani vsi pogoji za delo pravosodnih institucij. Mislim, da ni šlo za popol- 
noma točno interpretacijo, da ta dokument zadolžuje delavce v pravosodju za 
ustvarjanje pogojev za delo. Samo toliko kot pojasnilo, ker je bila to edina 
intervencija v predlogu besedila stališč. 

Predsednica Tina Tomlje: Tovariš Gošnik nas je obvestil, da med- 
zborovska skupina ni predlagala sprememb in dopolnitev stališč in sklepov 
k informaciji o uresničevanju družbene preobrazbe pravosodja. Zato dajem na 
glasovanje predloge in sklepe, ki so nam bili predloženi danes. Kdor je za, naj 
prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

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

Prehajamo na 4. t o č k o dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o sprejemanju začasnih ukrepov družbenega varstva samoupravnih pravic in 
družbene lastnine. 

Osnutek zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Obrav- 
navali pa so ga Zakonodajnopravna komisija, Komisija za pravosodje in Odbor 
za družbenopolitični sistem. Danes smo prejeli predlog stališč, ki naj bi jih 
naš zbor sprejel kot obvezna stališča za ostala dva zbora in za predlagatelja 
po 72. členu poslovnika Skupščine SR Slovenije. Predstavnik predlagatelja za 
to točko dnevnega reda je republiški svetovalec v Izvršnem svetu Skupščine 
SR Slovenje, tovariš Rado Miklič, ki mu dajem besedo. 

Rado Miklič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Predloženi osnutek je izdelan na podlagi pripomb, stališč in predlogov, ki so 
jih sprejeli vsi trije zbori na svojih sejah dne 28. maja tega leta. Uvodoma naj 
omenim, da je v skladu s sprejetimi stališči v 1. členu osnutka deloma razširjen 
obseg razlogov, ki utemeljujejo izrekanje začasnih ukrepov, pri čemer naj 
omenim, da je sedaj predvidena možnost začasne omejitve izplačevanja sred- 
stev za osebne dohodke in skupno porabo, — kar je novost — največ do višine, 
ki jo določi skupščina hkrati z izrečenim ukrepom. 

V bistvu pa gre za zakon, ki naj uveljavi pravila o tem, kdaj in kako iz- 
jemno ukrepati s sprejemanjem začasnih ukrepov družbnega varstva. Teh pra- 
vil doslej namreč ni bilo. Zakon o združenem delu pa v drugem odstavku 
35. 'člena izrecno omenja, da lahko skupščina družbeno-politične skupnosti 
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ukrepa v okviru svojih pravic in dolžnosti ter pod pogoji in v postopku, ki 
jih določa zakon. Z zakonom urejen postopek je potemtakem pogoj za zako- 
nito uporabo tega varstva. Predvideni osnutek tega zakona naj bi torej z do- 
ločitvijo temeljnih načel in pravil postopka bistveno izpopolnil sistem druž- 
benega varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine ter s tem prispeval 
k smotrni, učinkoviti ter zakoniti uporabi sistema tega specifičnega varstva. 
Že sama zakonita definicija sistema namreč kaže, da brez predhodno objek- 
tivno ugotovljenih in z zakonom predvidenih razlogov in ukrepov tega varstva 
ni mogoče izreči oziroma bi utegnila biti takšna uporaba celo nezakonita. Zato 
osnutek v skladu s pripombami in stališči, sprejetimi že na omenjenih sejah 
zborov 28. maja tega leta posveča pozornost načelom in osnovam samega po- 
stopka, zlasti še, kar je analiza dosedanje uporabe tega začasnega ukrepa do- 
kazala in opozorila, da je poglavitni razlog za marsikatero nepravilnost in teža- 
vo, ki se je doslej pokazala v praksi, v prvi vrsti dejstvo, da ta postopek doslej 
še ni bil urejen. To potrjujejo tudi pripombe in predlogi, ki so jih dali oziroma 
sprejeli zbori na svojih sejah in katerim je bila namenjena vsa pozornost pri 
izdelavi osnutka. Osnutek terja v skladu s temi stališči, da se v predhodnem 
postopku ugotovijo in ocenijo vsi razlogi in vse okoliščine, ki dokazujejo ute- 
meljenost oziroma ustreznost predvidenih začasnih ukrepov, njihovo primernost 
in pričakovano učinkovitost glede na dejanske razmere in funkcijo sistema tega 
varstva. 

Osnutek dosledno vztraja na načelu ugotavljanja materialne resnice, prav 
tako pa tudi na načelu enakopravnosti vseh udeležencev, in sicer v vseh fazah 
postopka, ko mora skupščina v razpravi ob sodelovanju vseh prizadetih ugoto- 
viti, aH predlog vsebuje za sprejem začasnih ukrepov potrebne okoliščine in 
elemente, pomembne za utemeljen in zakonit izrek začasnih ukrepov. 

Po predloženem osnutku bi bil nesprejemljiv formalistično pripravljen 
predlog, ne da bi vseboval njene elemente. Osnutek torej terja, da mora predla- 
gatelj začasnih ukrepov predložiti skupščini skrbno izdelan predlog z vsemi 
podatki, iz katerih je mogoče spoznati in oceniti dejansko stanje, tako da je 
predlog primeren za razpravo in odločanje v skupščini. 

V osnutku je razširjena in okrepljena vloga izvršnih svetov in organov 
družbenega nadzorstva občinskih skupščin. S tem je po eni strani dana večja 
možnost za pravočasno in temeljito pripravljeno uporabo tega varstva, kate- 
rega poglavitni namen je sanacija samoupravnih družbenoekonomskih odnosov 
za krepitev temeljev družbenoekonomskih odnosov ob upoštevanju družbene 
funkcije družbene lastnine, hkrati pa poudarjeno načelo zakonitosti uporabe 
tega varstva. 

Iz teh razlogov seveda v osnutku ni bilo možno in dopustno uveljaviti pred- 
logov, naj bi se ti ukrepi uporabljali tudi za reševanje raznih kadrovskih pro- 
blemov, za izvajanje raznih statusnih sprememb, za saniranje izgub in po- 
dobno. Take tendence kažejo, da ponekod enačijo ukrepe družbenega varstva 
z nadzorstvom dela organizacij združenega dela v smislu določb zakona o zdru- 
ženem delu. 

V osnutku zaenkrat med drugim ni izpeljan predlog, po katerem naj bi 
zakon pooblastil za izrekanje začasnih ukrepov družbenega varstva Skupščino 
mesta Ljubljane in Skupščino obalne skupnosti Koper. V določbi 194. člena 
ustave SR Slovenije je namreč izrecno določeno, da v teh posebnih skupnostih 
delovni ljudje in občani uresničujejo določene skupne interese ter izvršujejo 
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pravice in dolžnosti, ki jih tem skupnostim poverijo občine. V istem členu 
je določeno, da se s statutom določijo pravice in dolžnosti takšne posebne 
družbenopolitične skupnosti. Potemtakem je podlaga za pristojnost teh po- 
sebnih družbenopolitičnih skupnosti v tem, da prizadete občine predlagano 
pristojnost sporazumno uveljavijo v statutu te skupnosti. 

Predlagam, da zbor sprejme predloženi osnutek zakona in zaveže predla- 
gatelja, da pri izdelavi predloga zakona prouči vprašanja in stališča, ki so jih 
dala delovna telesa zbora, ko so obravnavala osnutek in ki so bila dana v da- 
našnji razpravi. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa tovariš Miklič. V imenu Od- 
bora za družbenopolitični sistem bo govoril tovariš Ludvik Golob. 

Ludvik Golob: Tovarišice in tovariši delegati! Ker nismo uspeli 
predložiti pismenega poročila, dovolite, da tudi k tej točki dnevnega reda dam 
ustno pojasnilo v zvezi z obravnavo v odboru. Na podlagi besedila osnutka zako- 
na o sprejemanju začasnih ukrepov družbenega varstva samoupravnih pravic in 
družbene lastnine, obrazložitve k temu aktu in dodatnih pojasnil predstavnika 
predlagatelja na sami seji odbora je odbor ugotovil, da so stališča Družbeno- 
političnega zbora ustrezno vključena v osnutek zakona. 

Na seji odbora smo tudi razpravljali o predlogih in pobudah, ki so bile 
dane na seji Zakonodajno-pravne komisije in Komisije za pravosodje, namreč 
zato, ker je iste predloge dal na seji odbora predsednik Sodišča združenega 
dela SR Slovenije. V celoti smo se strinjali, naj predlagatelj, ko bo koncipiral 
predlog zakona, upošteva spremembe in dopolnitve k 5., 8., 11. in 14. členu. 
Gre za nekatere redakcijske popravke. Gre pa tudi za načelno stališče, raz- 
bremeniti skupščine, da na sami seji ugotavljajo dejstva. Zato smo bili mnenja, 
da je dovolj, da se ta postopek ne institucionalizira v klasičnem smislu besede, 
ker bi bilo ugotavljanje materialne resnice na sami seji nemogoče. Zato bi za- 
dostovalo, da so v predloženem gradivu predvsem navedene ugotovitve o mot- 
njah v samoupravnih odnosih. 

Na seji odbora je bilo tudi posebej poudarjeno, da ne gre za kakšno bi- 
stveno sistemsko naravo teh pripomb. Zato nismo predlagali, naj bi jih ta zbor 
sprejel, ker bo lahko predlagatelj to neposredno upošteval na podlagi razprav 
v delovnih telesih. 

Sprejeli pa smo bistveno pripombo k 13. členu. Menili smo, da bi bilo prav, 
da predlagatelj, to je skupščina, določi rok za predčasno prenehanje začas- 
nega stanja. V tej zvezi je bil dan tudi predlog za spremembe in dopolnitve 
2. točke stališč. 1. točka namreč ugotavlja, da je predlagatelj upošteval vse 
pripombe iz razprav in stališč, sprejetih ob obravnavi predloga za izdajo tega 
zakona, v 2. točki pa kot dodatno predlagamo še nekatere dopolnitve zaradi 
večje jasnosti te točke. Predlagam, da bi se besedilo 2. točke glasilo takole: 
»2. Družbenopolitični zbor ocenjuje, da je v primeru predloga za prenehanje 
začasnih ukrepov družbenega varstva samoupravnih pravic in družbene last- 
nine — to se vključi v besedilo — »pred določenim rokom-« — zlasti pomembno, 
da skupščina družbenopolitične skupnosti tak predlog čimprej obravnava in 
sprejme ustrezen sklep, kajti izrečen začasni ukrep je izraz«, — namesto »po- 
meni« — »nenormalnega stanja, ki ga je treba čimprej odpraviti«. Črtajo pa 
se besede: »če so za to razlogi« in besedilo nadaljuje tako, kot je predloženo. 
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Predsednica Tina Tomi j e : Želi besedo predstavnik Zakonodajno- 
pravne komisije? (Ne želi.) Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati o osnutku 
zakona in o predlogu stališč? Besedo ima tovariš Igor Uršič. 

Igor Uršič: Glede na to, da se je Zakonodajno-pravna komisija stri- 
njala z osnutkom zakona, težko razpravljam, ker menim, da je Zakonodajno- 
pravna komisija proučila skladnost tega izakona s preostalimi zakoni. Meni 
se postavlja vprašanje 11. člena, ki danes ni bilo omenjeno, v katerem se pred- 
videva, da je možno, da sodišče združenega dela preizkuša zakonitost ukrepa, 
ki ga sprejme organ družbenopolitične skupnosti. Kolikor sam razumem zakon 
o združenem delu, to ne gre skupaj, ker 633. člen določa, da se odlok o za- 
časnem ukrepu družbenega varstva šteje za dokončen akt. Ne vem sedaj, kako 
gre to skupaj. Ali pa tudi vprašanje, ali lahko sodišče zidruženega dela ugo- 
tavlja zakonitost takega akta? 

Predsednica Tina Tomlje: Zeli še kdo razpravljati oziroma ali bo 
kdo dal še kakšno pripombo? (Da.) Besedo ima tovariš Rado Miklič. 

Rado Miklič: Ta določba je konkretizacija določbe zveznega zakona 
o sodiščih združenega dela in že doslej je nastala dokaj bogata praksa na po- 
dlagi te določbe. Dokončnost akta, kot jo dejansko navaja zakon o združenem 
delu, pa ne izključuje take presoje, kot jo predvideva zakon o združenem delu. 
Pri tem torej ni protislovja oziroma gre le za navidezno protislovje. Tudi pred- 
sednik Sodišča združenega dela SR Slovenije nam je to podobno pojasnil, ker 
je bilo v raapravah večkrat postavljeno to vprašanje. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa tovariš Miklič. 
Zeli še kdo razpravljati? (Da.) Besedo ima tovariš Igor Uršič. 

Igor Uršič: Nismo se dobro razumeli. Ne vztrajam pri svojem mnenju. 
Če je namreč dokaj bogata praksa v Jugoslaviji, da sodišče združenega dela 
razpravlja še o zakonitosti ukrepov, potem se vprašujem, kakšna je skup- 
ščina družbenopolitične skupnosti, ki vedno sprejema nezakonite ukrepe. Saj 
se da tako sklepati. Kot sam vem, je tudi zakon o sodiščih združenega dela 
v koliziji z zakonom o združenem delu, in to pravniki tudi priznavajo. Ali ima 
smisel sedaj kolizijo še naprej uveljavljati oziroma mimo tega, ker je ukrep 
družbenega varstva vendar specifičen ukrep in tudi to, kar je tovariš Ludvik 
Golob dopolnjeval, kaže na vsebino tega specifičnega ukrepa, in sicer, da je treba 
takoj storiti vse, da se ta ukrep prekliče oziroma, da ta ukrep postane brez- 
predmeten. To pomeni, da moramo normalizirati stanje, ne pa normalizirati 
stanje v zvezi s katerimi se bomo le pričkali o ukrepu, ki je bolj politične na- 
rave. Ko se vsi subjekti dogovorijo, je treba v določenem samoupravnem okolju 
nekaj ukreniti, ne pa da se glede tega potem začnejo spori. Kot rečeno, nisem 
pravnik, le opozarjam, da ta rešitev v osnutku tega zakona ni povsem pravilna. 

Predsednica Tina Tomlje: Tovariš Golob ali bi glede tega lahko 
kaj rekel? (Da.) Besedo ima tovariš Ludvik Golob. 

Ludvik Golob: Naj povem, da je bilo o vprašanju, ki ga je sedaj 
načel tovariš Uršič ob predlogu za izdajo tega zakona v odboru precej številna 
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razprava z isto pripombo, ali je na podlagi ukrepa skupščine družbenopolitične 
skupnosti dejansko treba določiti nadzorstvo zakonitosti prek sodišča, ker gre 
za samoupraven in tudi političen ukrep. V tem primeru, so bila takrat dana po- 
jasnila, da gre predvsem za uvedbo postopka ugotavljanja zakonitosti. Sedaj pa 
smo s tem zakonom vendarle zagotovili demokratičnost v procesu pripravljanja 
ukrepov, in sicer, da mora biti zagotovljena obravnava tudi pred subjekti, ki 
jih taki ukrepi prizadenejo. Zato verjetno ima razprava tovariša Uršiča svojo 
težo. S to pripombo in s tako razlago zakona o združenem delu oziroma zakona 
o sodiščih združenega dela smo se sprijaznili. Mislim pa, naj predlagatelj to 
upošteva v končni redakciji predloga tega zakona. 

(Predsednica Tina T omi j e : Če ne bo nihče več razpravljal, zaključu- 
jem razpravo k tej točki dnevnega reda in dajem na glasovanje predlagana sta- 
lišča s spremembami, ki jih je obrazložil in predlagal tovariš Ludvik Golob. 

Ali menite, da je treba o teh spremembah glasovati? Mislim, da ne, in da le 
zboljšujejo besedilo, ki postaja tako bolj razumljivo. Glede teh razprav pred- 
lagam, da jih ne vključujemo v stališča Družbenopolitičnega zbora, ampak po 
ustaljeni metodi naj predlagatelj prouči tudi razpravo na seji zbora. 

Dajem na glasovanje predlog stališč k osnutku zakona. Kdor je za, naj 
prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel stališča k osnutku 
zakona o začasnih ukrepih družbenega varstva samoupravnih pravic in druž- 
bene lastnine. 

Po poslovniku Družbenopolitičnega zbora bom sprejeta stališča poslala Zbo- 
ru združenega dela, Zboru občin in predlagatelju. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog periodič- 
nega delovnega načrta Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za 
IV. trimesečje 1980. 

Predlog periodičnega delovnega načrta so obravnavali: Odbor za družbeno- 
politični sistem, Odbor za družbenoekonomske odnose, Zakonodajno-pravna ko- 
misija, Komisija za pravosodje in Komisija za volitve, imenovanja in administra- 
tivne zadeve. 

Periodični delovni načrt za IV. trimesečje je pripravljen na podlagi načelnih 
izhodišč, ki smo jih sprejeli v programu dela za to leto in pomeni časovno in 
delovno opredelitev nalog in podlago za oblikovanje dnevnih redov posameznih 
sej zborov. Naj v zvezi s tem omenim, da sta v predloženem periodičnem de- 
lovnem načrtu vsebovani predvsem dve prioritetni nalogi, ki jih mora zbor 
opraviti do konca tega leta. Tako so vanj uvrščena vsa vprašanja, ki so pove- 
zana s sprejemanjem družbenega plana za naslednje srednjeročno obdobje ter 
sprejem resolucije o izvajanju družbenega plana SR Slovenije za leto 1981. 
ter ocena samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih inte- 
resnih skupnostih materialne proizvodnje, s sistemskimi zakoni s tega področja 
in še nekatere druge zadeve, ki smo jih dolžni sprejeti še v tem letu. 

Ob tem je potrebno opozoriti, da predlagani periodični delovni načrt s tem 
ni zaključen, saj ostaja glede na izhodišča, ki smo jih opredelili v letnem pro- 
gramu, odprt, kar pomeni, da lahko vsi tisti, ki sodelujejo pri oblikovanju pro- 
grama in periodičnega delovnega načrta, predlagajo zborom v obravnavo aktu- 
alna, družbeno najbolj pomembna vprašanja. To velja zlasti za vprašanja, ki so 
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povezana s sedanjo aktivnostjo gospodarske stabilizacije in z uresničevanjem 
vseh tistih izhodišč in usmeritev, ki so jih v zvezi s tem sprejeli skupščinski 
zbori. 

Ugotovimo lahko, da so pred nami zahtevne naloge. To velja zlasti za spre- 
jemanje družbenega plana za prihodnje srednjeročno obdobje. Glede na obsežne 
naloge je bilo ocenjeno, da je treba določiti medzborovsko skupino delegatov, 
ki bo sproti obravnavala poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o po- 
teku dogovarjanja o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje od 1981 
do 1985. Zato bomo po končani obravnavi periodičnega delovnega načrta izvolili 
tudi to medzborovsko skupino delegatov. Predlagam, da predloženi periodični 
delovni načrt sprejmete v predlaganem besedilu, s tem da se v končni redakciji 
vnesejo vanj tudi vse predlagane spremembe in dopolnitve, ki smo jih že pre- 
jeli pismeno dn ki bodo še izražene v razpravi. 

Poročevalec Odbora za družbenopolitični sistem je tovariš Radislav-Stefan 
Klanjšček. Želite dopolniti poročilo? (Da.) Besedo ima tovariš Štefan Klanjšček. 

Štefan Klanjšček: V razpravi na seji ni bilo nobenih predlogov 
niti pripomb. Odbor predlaga Družbenopolitičnemu zboru, da sprejme predlog 
periodičnega delovnega načrta zborov Skupščine. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Zeli besedo poročevalec Odbora za druž- 
benoekonomske odnose? (Da.) Besedo ima tovariš Štefan Strok. 

Štefan Strok: Ker je bilo danes med sejo zbora posredovano poro- 
čilo odbora, mi dovolite, da ga nekoliko obnovim. Odbor za družbenoekonomske 
odnose tega zbora se je danes pred sejo zbora sestal in obravnaval predlog perio- 
dičnega delovnega načrta za zadnje trimesečje tega leta. Odbor je v razpravi 
opozoril na izreden pomen planskih aktov, ki so predvideni za obravnavo v tem 
periodičnem delovnem načrtu. Menimo, da bi moral predlagatelj ob predlo- 
žitvi osnutka resolucije za naslednje leto v analizi o uresničevanju dosedanjega 
srednjeročnega plana še posebej izčrpno poročati o uresničevanju stabilizacijske 
politike, ki je bila dogovorjena z resolucijo v tem letu. 

Odbor je v razpravi ugotovil, da je v predlogu periodičnega delovnega načrta 
pri obravnavi predloga zakona o kompenzacijah kot pristojen zbor naveden 
tudi Družbenopolitični zbor, čeprav v dosedanjih razpravah ni bil vključen 
v obravnavo tega zakona. Menimo, da ne bi kazalo Družbenopolitičnega zbora 
vključevati v razpravo šele v zadnji fazi sprejemanja zakona. Odbor predlaga 
Družbenopolitičnemu zboru, da sprejme predlog periodičnega načrta za IV. tri- 
mesečje tega leta skupaj s pripombami odbora. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Bodo predstavniki komisij dopolnjevali 
poročila komisij? (Ne.) Zeli kdo razpravljati o periodičnem delovnem načrtu? 
(Nihče.) 

Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predloženi periodični delovni načrt, 
naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog periodičnega delovnega 
načrta Družbenopolitičnega zbora za IV. trimesečje 1980. leta. 

Kot sem že omenila v uvodni besedi je naloga zbora, da obravnava še 
sklep o ustanovitvi skupine delegatov za proučevanje poročil Izvršnega sveta 
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Skupščine SR Slovenije o poteku dogovarjanja o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1981—1985. Predlog sklepa ste prejeli na klop. Tovariš 
Globačnik, ali želiš dodatno obrazložiti predlog? (Ne.) Zeli kdo razpravljati o 
predlogu sklepa? (Nihče.) 

Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep o imenovanju med- 
zborovske skupine, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

Predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Ljubljani je predložila 
Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije se strinja s predlogom odloka. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 

Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o razrešitvi sodnika 
Višjega sodišča v Ljubljani. S tem je bil s 30. septembrom 1980 dr. Janez To- 
minc v Družbenopolitičnem zboru razrešen dolžnosti sodnika Višjega sodišča 
v Ljubljani. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. 

Na zadnji seji zbora ni bilo postavljeno nobeno delegatsko vprašanje. Tudi 
sedaj nihče ne postavlja delegatskega vprašanja, ker sem to vprašala že na za- 
četku seje. 

Glede na postavljen predlog, ki ga je v uvodu k današnji seji dal tovariš 
Ivan Godec, predlagam zboru naslednji sklep: 

1. Predlog Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije o načinu obrav- 
nave stališč in usmeritev glede krepitve družbenoekonomskega položaja delavcev 
v prizadevanjih za stabilizacijo gospodarstva in načrtno usmerjanje družbenega 
razvoja se sprejme. 

2. Da bi se s stališči in usmeritvami lahko seznanili vsi delegati v Družbeno- 
političnem zboru, pa tudi drugi zainteresirani družbeni subjekti, se le-te objavi 
v skupščinskem »Poročevalcu«. 

3. Stališča in usmeritve bodo obravnavane v delovnih telesih Družbeno- 
političnega zbora in v zboru ob obravnavi planskih in drugih ustreznih aktov, 
o katerih bo razpravljal Družbenopolitični zbor. 

Ima morda kdo kakšen spreminjevalni ali dopolnitveni predlog k predlaga- 
nemu sklepu, oblikovanemu po predlogu, ki ga je dal predstavnik sindikata, 
tovariš Ivan Godec? (Nihče.) 

Ker ni drugačnih predlogov, dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdor je 
za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani Sklep. 
Dnevni red 39. seje Družbenopolitičnega zbora je s tem izčrpan in zaklju- 

čujem sejo. 

(Seja zbora je bila končana ob 11.40.) 



40. seja 

(22. oktobra 1980) 

Predsedovala: Tina Tomlje, 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednica Tina Tomlje: Pričenjam 40. sejo Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije. 

Ker osnutki dogovorov o temeljih družbenega plana Jugoslavije za ob- 
dobje od 1981. do 1985. leta, katerih obravnava je bila predvidena za 5. točko 
predlaganega dnevnega reda, niso bili predloženi oziroma, ker usklajevanje o 
teh dogovorih še teče, predlagam, da namesto obravnave osnutkov dogovorov 
poslušamo in obravnavamo informacijo o poteku usklajevanja osnutkov do- 
govorov o temeljih družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 1981. do 1985. 
leta in informacijo o pripravah planskih dokumentov SR Slovenije za obdobje 
1981—1985. 

Glede na povedano predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 39. seje zbora; 
2. določitev osnutka dopolnil k ustavi SR Slovenije; 
3. informacija o uveljavljanju metod in načinov dela Skupščine SR Slo- 

venije, njenih zborov in delovnih teles; 
4. osnutek družbenega dogovora o skupnih osnovah za oblikovanje in de- 

litev sredstev za osebne dohodke in skupno porabo in osnutek družbenega do- 
govora o skupnih osnovah za povračilo stroškov, ki so jih imeli delavci pri 
opravljanju določenih del in nalog; 

5. informacija o poteku usklajevanja osnutkov dogovorov o temeljih druž- 
benega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1981 do leta 1985 in informacija o 
pripravah planskih dokumentov SR Slovenije za obdobje 1981—1985; 4 

6. volitve in imenovanja in 
7. predlogi in vprašanja delegatov. 
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Predlaga kdo kakšno dopolnitev dnevnega reda? (Ne.) Ker nihče ne pred- 
laga nobene dopolnitve, menim, da se s predlaganim dnevnim redom strinjate 
in da je sprejet v obliki kot je bil predlagan. 

Obveščam delegate, da me je predsednik Skupščine Kulturne skupnosti 
Slovenije z dopisom z dne 9. septembra 1980. leta obvestil, da je navedena 
skupščina obravnavala osnutek zakona o naravni in kulturni dediščini in ga 
sprejela v skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora. 

Predsednik Zbora združenega dela in predsednica Zbora občin pa sta me z 
dopisom z dne 1. 10. 1980 obvestila, da sta zbora obravnavala osnutek zakona 
o sprejemanju začasnih ukrepov družbenega varstva samoupravnih pravic in 
družbene lastnine in ga sprejele v skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora. 

V skladu z določbo 22. člena poslovnika našega zbora predlagam," da zbor 
glede na navedena obvestila sprejme naslednji sklep: 

Družbenopolitični zbor ugotavlja, da je Skupščina Kulturne skupnosti Slo- 
venije sprejela osnutek zakona o naravni in kulturni dediščini v skladu s sta- 
lišči, ki jih je Družbenopolitični zbor sprejel na podlagi 72. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije, 19. člena poslovnika zbora na 37. seji, dne 16. julija 
1980. in da sta Zbor združenega dela in Zbor občin sprejela osnutek zakona o 
sprejemanju začasnih ukrepov družbenega varstva samoupravnih pravic in 
družbene lastnine v skladu s stališči, ki jih je Družbenopolitični zbor sprejel 
na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije in 19. člena poslovnika 
zbora na svoji 39. seji, dne 20. septembra 1980. 

Kdor je za tak sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Obveščam delegate, da so svojo odsotnost z današnje seje opravičili: Ro- 

man Albreht, Vlado Beznik, Tilka Blaha, Radislav-Stefan Klanjšček, Zoran 
Polič, Dino Pucer, Angelca Vrbnjak, Janko Zevart, Rudi Kropivnik in Marija 
Aljančič. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 
39. seje zbora. 

Ima morda kdo kakšen popravek, spremembo ali dopolnitev k zapisniku? 
(Nihče.) Ker ne predlaga nihče nobene spremembe ali dopolnitve, dajem odo- 
britev zapisnika 39. seje na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno odobril zapisnik 39. 
seje zbora. 

Delegate obveščam, da bomo na skupnem zasedanju Zbora združenega dela, 
Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora poslušali poročilo predsednika Ko- 
misije za pripravo sprememb ustave SR Slovenije, tovariša Milana Kučana k 2. 
točki dnevnega reda in uvodno obrazložitev podpredsednika Skupščine SR Slo- 
venije, tovariša Ludvika Goloba, k 3. točki dnevnega reda. 

Zato prekinjam sejo Družbenopolitičnega zbora in prosim delegate, da se 
udeležijo skupnega zasedanja. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.20 in se je nadaljevala ob 11.10.) 
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Predsednica Tina Tomlje: Prehajamo na 2. točko dnevnega 
reda, to je na določitev osnutka dopolnil k ustavi SR Slovenije. 

Besedilo osnutka dopolnil k ustavi SR Slovenije je predložila Komisija 
Skupščine SR Slovenije za pripravo sprememb ustave SR Slovenije. 

Besedilo osnutka amandmajev k ustavi so v pripravah na sejo obravnavali: 
Odbor za družbenopolitični sistem, Komisija za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve, Zakonodajno-pravna komisija, Komisija za narodnosti in Ko- 
misija za pravosodje. 

Vsa poročila smo prejeli. Danes smo prejeli še poročilo Komisije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve in predlog sklepa, ki naj bi ga zbor spre- 
jel v zvezi s to točko dnevnega reda. 

Poslušali smo predsednika omenjene komisije, tovariša Milana Kučana. 
Zeli predstavnik te komisije, tovariš Peter Toš, kaj dopolniti? (Ne želi.) Zeli kdo 
izmed predstavnikov delovnih teles dopolniti pismena poročila? (Nihče.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče raz- 
pravljati, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog sklepa k 
osnutku dopolnil k ustavi SR Slovenije, ki ste ga prejeli danes na klop. Kdor 
je za tak sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na informacijo o 
uveljavljanju metod in načinov dela Skupščine SR Slovenije, njenih zborov in 
delovnih teles. 

Informacijo so obravnavali: Odbor za družbenopolitični sistem, Odbor za 
družbenoekonomske odnose, Komisija za volitve, imenovanja in administra- 
tivne zadeve, Zakonodajno-pravna komisija, Komisija za narodnosti, Komisija 
za pravosodje in Komisija za informiranje. 

Danes smo prejeli tudi predlog sklepa, ki naj bi ga zbor sprejel v zvezi s 
to točko dnevnega reda. 

Uvodno obrazložitev tovariša Ludvika Goloba smo pravkar poslušali na 
skupnem zasedanju. 

Predstavnik Izvršnega sveta k tej točki dnevnega reda je tovariš dr. Lojze 
Ude. Želiš morda besedo? (Da.) Besedo ima tovariš dr. Lojze Ude. 

Dr. Lojze Ude: Tovarižice in tovariši! Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije podpira informacijo o uveljavljanju metod in načinov dela Skupščine 
SR Slovenije, njenih zborov in delovnih teles in tudi predlog sklepa. 

Ne bi hotel ponavljati vse vsebine in vsega tega kar podpiramo, ampak bi 
želel posebej poudariti tri vprašanja. 

Prvo vprašanje se nanaša na problem programiranja dela. V zvezi s progra- 
miranjem seveda podpiramo tista načela, ki so v informaciji, zlasti pa bi želel 
izpostaviti problem realnosti delovnega programa in določitev prioritetnih in 
najbolj aktualnih družbenopolitičnih nalog. 

Realnost programa je namreč bistvena ne le za nemoteno delo Skupščine 
in njenih zborov, ampak tudi njenega Izvršnega sveta in republiških upravnih 
organov. Glede na številne planske in operativne naloge se je pri delu pro- 
grama, ki se nanaša na zakonodajno aktivnost, treba zavzemati za to, da bodo 
v programu predvideni le tisti zakoni oziroma njihove spremembe in dopol- 



656 Družbenopolitični zbor 

nitve, ki so nujni za uveljavitev novega družbenoekonomskega in političnega 
sistema. 

Zlasti je treba poudariti tudi pomen priprav delovnega programa. Treba 
se je seveda zavzemati za dosledno izpolnjevanje letnih in periodičnih delovnih 
načrtov. Taka trdnost programov, ki je dejansko potrebna za učinkovito delo, 
pa zahteva pri programiranju zakonodajnega dela vsebinsko poglobljene raz- 
prave. Program ne sme biti le seznam vprašanj, za katera posamezni dejavniki 
programiranja menijo, da bi jih kazalo uvrstiti na dnevne rede skupščin, 
ampak je treba pred sprejemom programa natanko proučiti, katere zakone in 
druge naloge je v naslednjem letu dejansko treba vključiti vanj. 

Pri zakonodajnem delu programa je v bistvu treba opraviti že del prve 
faze zakonodajnega postopka, torej predvideti, ali je nek zakon res potreben. 
Pri tej oceni pa bo potrebno upoštevati, da zakonodajna aktivnost ne more na- 
domestiti splošne družbene akcije in dejavnosti samoupravnih subjektov pri 
uresničevanju novih družbenoekonomskih odnosov. Zakonodaja lahko odpravi 
le ovire za njihovo uveljavitev ter začrta smer in okvire njihovega razvoja. Ni 
pa mesta za zakonodajno aktivnost tedaj, kadar je mogoče uveljaviti nove druž- 
benoekonomske odnose z aktivnostjo vseh družbenih dejavnikov in zlasti samo- 
upravnih subjektov. 

V zakonodajnem postopku je treba upoštevati roke, ki so predvideni za 
posamezne faze zakonodajnega postopka, zlasti tudi nujnost medsebojnega 
usklajevanja republiških upravnih organov in še posebej kolegijskih. Zlasti pa 
se je treba zavzemati za to, da mora biti vsak sklep zbora, s katerim le-ta 
sprejme akt v določeni fazi zakonodajnega postopka, vsebinskega pomena in 
da mora dejansko vsebovati stališča, mnenja in predloge, ki naj jih predlagatelj 
upošteva pri pripravi akta v naslednji fazi. Formalni sklep, naj predlagatelj 
upošteva stališča, mnenja in predloge, ki so prišli do izraza v delegacijah, de- 
lovnih telesih zborov in v razpravi na zasedanju samih žborov, naj bi bil možen 
le tedaj, če bi zbor poprej ugotovil, da so ta stališča, mnenja in predlogi uskla- 
jeni in vsebinsko enako usmerjeni. Kolikor pa bi se stališča, mnenja in predlogi 
razhajati, je nujno po izvedenem usklajevanju sprejeti vsebinski sklep, ki se 
bo opredelil tudi do različnih mnenj in predlogov. Seveda tak vsebinski sklep 
v prvih dveh fazah zakonodajnega postopka zahteva usklajevanje delegatov, 
delovnih teles in predlagatelja med samim potekom zbora, po potrebi pa tudi 
odložitev sklepanja o posamezni fazi zakonodajnega postopka. 

Zlasti tudi podpiramo predlog, da je potrebno tedaj, kadar so ob odločanju 
o predlogu zakona vloženi številni amandmaji, odločanje o predlogu in amand- 
majih odložiti za čas, ki je potreben, da se do amandmajev opredelijo delegacije 
temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, ker se sicer odločanje skup- 
ščine in opredeljevanje delegatov do amandmajev približuje odločanju po- 
slanske skupščine. 

Se tretji problem, ki se nanaša na obravnavo aktov iz pristojnosti Zbora 
republik in pokrajin in zlasti tudi iz pristojnosti Zveznega zbora Skupščine SFRJ. 

Pri obravnavi teh aktov se je treba dejansko zavzemati za doslednejše uve- 
ljavljanje delegatskih odnosov. To še zlasti velja za predhodne postopke, ko se 
delovno pripravljajo posamezni pomembni zakoni. Treba je zagotoviti, da bodo 
predstavniki Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije oziroma republiških uprav- 
nih organov glede načelnih vprašanj nastopali z delegatsko oblikovanimi sta- 
lišči v zveznih organih, zlasti tudi v medrepubliških komitejih. 



40. seja 657 

Na koncu naj vas še obvestim, da bo tudi Izvršni svet sam vnesel v svoj 
poslovnik ustrezne dopolnitve in spremembe. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa tovariš Ude. 
Želijo morda besedo poročevalci odborov in delovnih teles? (Ne.) 
Preden preidemo k razpravi, predlagam, da nas tovariš Stane Repar zastopa 

v medzborovski skupini za oblikovanje sprememb in dopolnitev predlaganega 
sklepa k tej točki dnevnega reda, ker je predvideno, da bi vsi trije zbori spre- 
jeli sklep v enakem besedilu. 

Kdo želi razpravljati? Besedo ima tovariš Vito Habjan, predstavnik Repu- 
bliške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. 

Vito Habjan: Informacijo o uveljavljanju metod in načinov dela 
Skupščine SR Slovenije smo obravnavali tudi na delovnem razgovoru s Sociali- 
stično zvezo, predvsem z vidika nadaljnjega razvoja, utrjevanja in poglabljanja 
delegatskega sistema in pa seveda v tesni povezavi z uresničevanjem odgovor- 
nosti in nalog Socialistične zveze kot politične podlage delegatskega sistema. 
Seveda, kadar govorimo o delovanju delegatskega sistema, govorimo v bistvu 
tudi o delovanju Socialistične zveze. Tega pa se sicer včasih premalo zavedamo 
in ustrezno temu tudi premalo konkretno ukrepamo. In prav ta dokument, 
katerega cilj je bolj podrobna izdelava načinov in metod dela, ki naj omogočijo 
delegacijam in delegatom uspešnejše uveljavljanje njihovih pravic, dolžnosti 
in odgovornosti pri reševanju pomembnih družbenih vprašanj, je še premalo 
vsebinsko nastajal tudi v Socialistični zvezi, kajti zavedamo se, da je pogoj za 
uspešno delovanje v delegatski Skupščini in njenih organih tudi dobro delovanje 
Socialistične zveze. 

Ocenjujemo sicer, da smo na področju usklajevanja programov skupščine 
kljub nekaterim pomanjkljivostim v prejšnjem in tem letu dosegli občutne pre- 
mike, da je politična in samoupravna aktivnost potekala bolj usklajeno in da je 
bilo časovnih razlik vse manj. Toda stare slabosti se ponavljajo. Še vedno pro- 
gramiramo in planiramo preveč od zgoraj, programi nastajajo še preveč v de- 
lovnih organih Skupščine, ni konsultacije o prioritetnih nalogah v Socialistični 
zvezi in širše javne razprave, kar je seveda tudi odgovornost Socialistične zveze, 

Prizadevati si moramo, da uresničimo zapisani predlog v informaciji v kar 
najbolj demokratični razpravi in konsultaciji ne samo o osnutku, ampak tudi 
o predlogu programa v Socialistični zvezi, če hočemo, da bo široko vključevanje 
ljudi v družbenopolitično aktivnost dobilo izraz v delovanju delegacij in dele- 
gatov ter s tem pri samoupravnem odločanju. Da bi to dobro teklo, kar si vsi 
želimo, bo potrebno razrešiti še precej vprašanj, ne samo usklajevanja de- 
lovnih programov, ampak tudi vseh tistih tehničnih, informacijskih, kadrovskih, 
časovnih in podobnih možnosti, ki jih kot ustrezne sicer že nakazuje predložena 
informacija. Pri tem pa bo brez dvoma potrebno še bolj vključevati Socialistično 
zvezo z njenimi sveti, s sekcijskim načinom delovanja in drugimi oblikami dela 
v pobude skupščinske in delegatske aktivnosti. Te oblike delovanja morajo še 
bolj postati mesto demokratične konsultacije in le-te moramo upoštevati pri ana- 
liziranju oblik in metod dela Skupščine in njenih organov. Potrebno bi bilo za- 
četi razpravo in proučiti nekatera vprašanja v zvezi z ustavno funkcijo posamez- 
nih zborov, zlasti Družbenopolitičnega zibora, pri katerem gre za uresničevanje 
odgovornosti Socialistične zveze pri zagotavljanju družbenopolitičnih pogojev in 
usmeritev za delo delegatov v Družbenopolitičnem zboru. 

42 



658 Družbenopolitični zbor 

Glede na predlog v informaciji na 3. strani, mislim, da ni strahu za razšir- 
janje pristojnosti, če bi Družbenopolitični zbor kot zainteresiran zbor razprav- 
ljal in presojal politične dimenzije problemov, ki nastajajo pri usklajevanju 
v Zboru republik in pokrajin. Doseči pa bi morali tudi, da se uveljavi pobuda 
delegatov v Družbenopolitičnem zboru za poprejšnjo obravnavo posameznih 
pomembnejših vprašanj, ki bi jih Obravnaval Družbenopolitični zbor v okviru 
Socialistične zveze in njenih organov. 

Da marsikdaj ne prihaja do vsebinsko poglobljenih in kvalitetnih razprav 
v delegacijah, konferencah delegacij in skupinah delegatov, je posledica seveda 
tudi časovne stiske. Zato je kljub predlaganim podaljšanim minimalnim rokom 
za predložitev gradiva Skupščini za sklic sej zborov potrebno ponovno oceniti 
tudi predlagane roke in jih postaviti bolj realno, predvsem glede na predlagani 
dvofazni postopek obravnave gradiv za zagotovitev in omogočanje dejanske raz- 
prave delegatov. Predlagam, da se postavi oziroma določi daljši rok za predlo- 
žitev gradiva Skupščini SR Slovenije. 

Mislim, da je v 7. točki prvega poglavja na 3. strani, kjer je navedeno, da je 
delovni načrt mogoče spreminjati na podlagi pismeno utemeljene obrazložitve 
predlagateljev oziroma nosilcev naloge, preveč poudarjen klasičen in tog odnos 
predlagatelja do Skupščine, tako da drugi subjekti odločanja v Skupščini ne 
morejo predlagati spremembe periodičnega delovnega programa. Podoben zožen 
odnos se kaže v IX. poglavju glede pobud, predlogov in vprašanj delegatov, kjer 
je navedeno, da delegat postavi delegatsko vprašanje le Izvršnemu svetu in 
republiškim upravnim organom, ne pa tudi drugim subjektom. Verjetno je treba 
možnosti glede števila naslovnikov za delegatska vprašanja postaviti širše. 

V zvezi s funkcijo koordiniranja priprav za seje delovnih teles Skupščine 
je nujno zagotoviti sodelovanje vseh subjektov, ki se vključujejo v proces 
delegatskega odločanja. To je ne le koristno, ampak normalno in nujno, da se 
doseže odprtost in povezanost delegatske skupščine. Medtem ko pri Socialistični 
zvezi pričakujemo, da se bo tisti, ki opravlja koordinativno funkcijo vključeval, 
kot se je že doslej, v obravnavo posameznega družbenega vprašanja, bo prek 
oblik in metod dela Socialistične zveze včasih tudi dal pobudo za določeno 
usklajevanje. 2e ustaljeno prakso Socialistične zveze v razmerju do Skupščine 
pa velja urediti s poslovnikom in opredeliti, kdo lahko opravlja funkcijo koordi- 
natorja, njegove obveznosti ter seveda tudi odgovornost. Pri tem pa je koordi- 
nator še prav posebej odgovoren, da so predlagana stališča dejansko rezultat 
delegatske razprave. 

V informaciji ostaja še nadalje odprto vprašanje obdelave gradiv za dele- 
gatsko obravnavanje in odločanje v zborih Skupščine, ki bi bila prilagojena 
potrebam delegatov, jasna in kratka in ki bi pomenila pregleden prikaz proble- 
matike s predlaganimi možnimi rešitvami ter njihovimi posledicami in ki bi 
tako bila v funkciji pospeševanja delegatskega in samoupravnega delovanja. To 
je še vedno eno izmed glavnih vprašanj, na katerega ni ustreznega odgovora v 
informaciji. Mislim, da je naš odnos do gradiv še preveč pasiven. Gradiva niso 
dovolj uporabna za odločanje, so zahtevna, pa tudi količinsko jih je marsikdaj 
preveč. Delovno bomo to presegli z zaokroženimi sklopi vprašanj na sejah, s ka- 
terih bo potem tudi lažje pripraviti celovito informacijo. 

V večji meri kot doslej moramo krepiti tudi odgovornost v razmerju do 
programa dela obeh zborov Zvezne skupščine, ki mora postati rezultat konkret- 
nih dogovorov vseh družbenopolitičnih dejavnikov, občin, republik in federacije 
o skupni politični akciji. Zlasti bi morali dosledno spoštovati programe dela 
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Zveznega zbora in opredeljene roke za obravnavo posameznih vprašanj, s čimer 
bi omogočili uskladitev družbenopolitične dejavnosti tudi s programom dela 
Republiške konference Socialistične zveze. Pri tem pa moramo ponovno pouda- 
riti potrebo po dvofaznem postopku. 

Kadar skupščine samoupravnih interesnih skupnosti enakopravno odločajo 
s pristojnimi zbori Skupščine SR Slovenije, delegati niso vedno v enakem polo- 
žaju. Medtem ko imajo delegati Skupščine SR Slovenije možnost, da se razen 
pismenih gradiv, ki jih prejmejo s sklicem za sejo, na skupnih ali ločenih sejah 
podrobneje seznanijo s predlogi in stališči Izvršnega sveta ah drugih predlaga- 
teljev, ki so tudi ustno obrazloženi, se morajo delegati v skupščinah samouprav- 
nih interesnih skupnosti večkrat zadovoljiti z včasih površnimi razlagami svojih 
strokovnih služb, pri čemer se tudi predstavniki predlagateljev in delovnih teles 
Skupščine ne udeležujejo sej pristojnih teles navedenih skupščin. Zaradi tega 
se medsebojni odnosi med pristojnimi telesi skupščin družbenopolitičnih skup- 
nosti in samoupravnih interesnih skupnosti ne morejo zadovoljivo razvijati. 

Tudi pismena gradiva, ki jih prejemajo delegati v skupščinah samoupravnih 
interesnih skupnosti največkrat z veliko zamudo, ne morejo v celoti uspešno 
nadomestiti navedenih pomanjkljivosti, kar ima seveda za posledico površno 
obravnavanje gradiv v delegacijah za samoupravne interesne skupnosti. 

Na delovnem razgovoru smo podprli zamisli, ki so dane v informaciji. Mi- 
slim, da so se te že izkazale in zato naj se še naprej vgrajujejo v delo skupščine. 
Mislim pa tudi, da v zvezi s pomebnimi vprašanji, o katerih bomo razpravljali 
že na prvih naslednjih sejah zborov, ne bi kršili dogovorjenih rokov in tako 
onemogočali delegatsko razpravo. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Habjan. Kdo še želi 
razpravljati? (Nihče.) Dovolite mi, da se še sama vključim v razpravo. 

Tovariš Ludvik Golob je v svoji uvodni obrazložitvi opozoril na problem 
pristojnosti družbenopolitičnih zborov. V 3. točki je predlagan sklep, naj se v 
prihodnje proučijo tudi pristojnosti posameznih zborov, da bi lahko opredelili 
prave pristojnosti posameznega zbora. 

Glede Družbenopolitičnega zbora in delovanja tega zbora v dveh man- 
datnih obdobjih, mislim, da bi bilo dobro opozoriti na naslednje. 

Dovolj jasnih izhodišč je v ustavi, poslovniku Skupščine in poslovniku 
zbora za tak način odločanja zbora, kadar gre za sprejemanje stališč k posa- 
meznim aktom ali gradivom. Dovolj jasno je tudi opredeljena njegova pristoj- 
nost kot enakopravnega zbora. Pri določanju dnevnega reda pravzaprav ni po- 
sebnih problemov, ker sta oba navedena normativna akta dovolj napotujoča. 
Težava pa je v tem, kako se opredeljevati, kadar ta zbor obravnava proble- 
matiko kot zainteresirani zbor. 

Moram vas opozoriti, da so pri analiziranju prakse dejstva naslednja: 
V prvem mandatnem obdobju je Družbenopolitični zbor veliko manj posegel 
po možnosti, da bi obravnaval akte kot zainteresirani zbor, da pa se je v dru- 
gem mandatnem obdobju pogosto odločal za uvrščanje zadev na dnevni red in 
njihovo obravnavo kot zainteresirani zbor. Lahko bi nas ta prakticizem zapeljal 
v to, da bi posegali preveč široko izven svojih ustavno začrtanih podlag, ki jih 
imamo za delo v tem ziboru, kar bi nas pripeljalo do tega, da bi se odmikali od 
temeljne ustavne usmeritve. Po drugi strani pa se v praksi pojavlja vprašanje, 
ko se urejajo zadeve z vsemi pomanjkljivostmi, ki se pojavljajo v okviru dele- 
gatskih odločanj v ostalih dveh zborih, aktivnosti družbenopolitičnih organi- 
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zacij na posameznih področjih v zvezi s posameznimi akti, s tem da Družbeno- 
politični zbor to obravnava kot zainteresirani zbor. 

Zato bi se glede na to problematiko zavzela, da bi pri nadaljnji obravnavi 
teh vprašanj, zlasti skušali najti merila, kdaj ta zbor obravnava posamezno 
zadevo kot zainteresirani zbor. 

Navedla bi morda nekaj meril, ki bi lahko bili podlaga za odločitve. Prvič, 
če gre za zelo aktualen problem, ki ima družbenopolitične razsežnosti. To bi 
bil morda en kriterij, ki je seveda še splošen in bi ga bilo potrebno podrobno 
opredeliti. Drugo merilo bi morda lahko bilo, kadar je nosilec gradiva družbeno- 
politična organizacija, na primer, ko gre za družbeni dogovor o osebnih dohod- 
kih, pri katerem je lahko tak nosilec tudi Zveza sindikatov Slovenije. 

Nadaljnji problem, ki me je predvsem spodbudil k razpravi, je priprav- 
ljanje Sklica seje za naslednjo sejo. Gre za reševanje družbenoekonomskih od- 
nosov, ki po svoji naravi v bistvu ne sodijo v Družbenopolitični zbor, v svoji 
razdelavi pa v bistvu pomenijo politično-sistemske rešitve. Gotovo vsi veste, 
da imam v mislih zakone o samoupravnih interesnih skupnostih na področju 
materialne proizvodnje. Po usmeritvah aktov, ki sem jih omenila v uvodu, 
ustave in poslovnika seveda, ne bi bilo potrebno, da jih Družbenopolitični zbor 
uvršča na dnevni red kot zainteresirani zbor, vendar pa, če človek razmišlja 
o vseh razsežnostih te ureditve, se težko strinja z rešitvijo, da bi v tem primeru 
obravnaval le analizo te problematike, ne pa tudi posameznih aktov. 

S to razpravo sem skratka hotela opozoriti na (to, ah prispevati k temu, 
da, ko bomo razjasnjevali nadaljnje oblikovanje pristojnosti Družbenopolitič- 
nega zbora v Skupščini SR Slovenije, kot tudi v občinskih skupščinah, bi po- 
skušali nekoliko konkretneje opredeliti določena merila, ki bi bila sprejemljiva, 
o tem, kdaj ima ta zbor pravico vključevati se v soodločanje z ostalima pri- 
stojnima zboroma. 

Prosim kdo še želi razpravljati? Besedo ima tovariš Ludvik Golob. 

Ludvik Golob: V zvezi z obravnavano problematiko mislim, da je 
možno nekatera vprašanja glede poslovnika razdeliti in sprejeti načela in me- 
rila, ki bi lahko bila temeljna rešitev. Vendar pa življenje in razmere v našem 
razvoju včasih zahtevajo, da se sprejme določena družbena konvencija, ki opre- 
deljuje težiščno problematiko, ki se pojavlja skozi življenje in prakso in v kateri 
se velikokrat, sodeč po praksi, zelo močno aktivira subjektivni faktor, zlasti 
kadar so težave na določenih področjih. To pa ni pogosto. Pogostokrat, so se 
namreč politično angažirali Centralni komite na svojih sejah oziroma Pred- 
sedstvo Centralnega komiteja Zveze komunistov, Republiška konferenca So- 
cialistične zveze oziroma njeni sveti in sindikati. Nastane vprašanje, ali naj bi 
v takih primerih poslovnik dejansko odprl določeno možnost sprotnega ocenje- 
vanja in opredeljevanja za to, da bi nekatera vprašanja urejali tudi v Skup- 
ščini. Seveda pa bi morale pri tem svojo težiščno funkcijo prevzeti družbeno- 
politične organizacije. Tako je eno merilo, ki opredeljuje ravnanja, razmere in 
odnose, druga pa sta konkretna praksa in življenje, ki terjata pogostokrat 
ustrezne izjemne ukrepe. Zato mislim, da bi bilo treba uveljaviti aktivno funk- 
cijo in vlogo družbenopolitičnih organizacij, da se tudi opredelijo do tega, 
katera vprašanja naj bi tudi prišla v skupščinsko odločanje. 

Ne bi šel v polemiko o tem, strinjam pa se, da so nekatera vprašanja v in- 
formaciji o metodah in načinu dela zapisana nekoliko togo. Togo so zapisana 
zato, ker jih je težko napisati bolj fleksibilno. Mislim, da se bomo v spremembah 
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poslovnika potrudili, tako da bomo te norme uredili veliko bolj elastično, da 
ne bi bili togi tudi pri opredeljevanju razvoja metod in načinov dela. 

Mislim, da bo precej razprav glede trimesečnega programa. Namreč, tri- 
mesečni program je predvsem dogovor med subjekti, glede tega zbora pa tudi 
dogovor s preostalima zboroma in med družbenopolitičnimi organizacijami, 
kako voditi ftudi javno razpravo in kako se politično samoupravno organizirati, 
da bi temeljne delegacije prišle z avtentičnimi interesi v Skupščino in jih v njej 
usklajevale. Vsaka sprememba takega programa zato povzroča ne le nemir, 
ampak tudi pretrga verigo dogovarjanja in procesa odločanja. Moramo se 
pač zavzeti, da je zasedanje zbora končno dejanje, v katerem se sprejemajo 
odločitve. Začetek odločanja pa je v delegaciji, ker so smernice in stališča, ki 
jih prenaša delegat dejansko predlog temeljne delegacije o posameznem vpra- 
šanju. Delegacija skuša to uveljaviti oziroma usklajevati. Zato se mi zdi, da je 
treba do trimesečnega plana in njegovega spreminjanja imeti restriktiven od- 
nos, če nočemo ustvarjati motenj v naših odnosih. Mislim, da je možno sprejeti 
dopolnitve v tem smislu in opredeliti nekoliko restriktivnejši odnos. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Golob. Kdo še želi 
razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem to točko 
dnevnega reda. Sklepali bomo, ko bo končana razprava tudi v preostalih dveh 
zborih. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na osnutek druž- 
benega dogovora o skupnih osnovah za oblikovanje in delitev sredstev za osebne 
dohodke in skupno porabo in osnutek družbenega dogovora o skupnih osnovah 
za povračilo stroškov, ki so jih imeli delavci pri opravljanju določenih del in 
nalog. 

Osnutek družbenega dogovora je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije. Obravnavali pa so ga Odbor za družbenoekonomske odnose, Komisija 
za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, Zakonodajno-pravna komi- 
sija. Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu in Komisija 
za pravosodje. 

Danes smo prejeli predlog sklepa, ki naj bi ga sprejel zbor v zvezi s to 
točko dnevnega reda. Podpredsednik Republiškega sveta Zveze sindikatov, to- 
variš Martin Mlinar, bo k tej točki dnevnega reda imel uvodno besedo. 

Martin Mlinar: Če dovoli tovarišica predsednica, nastopam v tem 
zboru pravzaprav kot vodja komisije, ki se ukvarja z vsebino in besedili teh 
dveh družbenih dogovorov. 

Uresničevanje družbenoekonomskih odnosov v skladu z zakonom o zdru- 
ženem delu, ki naj zagotovi pravice, možnosti in odgovornosti delavcev, da 
odločajo o pogojih in rezultatih dela, je ena izmed najpomembnejših nalog vseh 
družbenih dejavnikov. Pri tem ima poseben pomen uresničevanje načela delitve 
po delu in rezultatih dela, ki mora prispevati k večji zavzetosti za boljše delo 
in gospodarjenje z družbenimi sredstvi, s tem pa tudi k stalnemu povečevanju 
družbene produktivnosti dela in rasti dohodka. 

Uresničevanje tega načela bo hkrati prispevalo k hitrejšemu in doslednej- 
šemu izvajanju ciljev in k stabilizaciji gospodarskih gibanj. 

Širše družbene usmeritve, ki so opredeljene tako v sklepih VIII. kongresa 
Zveze komunistov kot tudi v sklepih IX. kongresa Zveze sindikatov Slovenije, 
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terjajo stalno dejavnost vseh družbenih dejavnikov pri iskanju rešitev za do- 
grajevanje sistema delitve po delu in rezultatih dela in s tem utrjevanja zavesti, 
da so lahko le v večjem dohodku izraženi rezultati dela podlaga za uresničevanje 
vseh potreb in interesov delavcev. 

Na podlagi teh družbenopolitičnih usmeritev so sindikati aprila 1979. leta 
sprejeli stališča o pridobivanju in razporejanju dohodka, uveljavljanju načela 
delitve po delu in rezultatih dela, ki so ibila obravnavana in sprejeta na vseh 
ravneh organov in organizacij Zveze sindikatov in organov družbenopolitičnih 
organizacij ter skupnosti. 

Opredeljena izhodišča Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije so 
bila podlaga za nastajanje družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih 
za oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke in skupno porabo ter 
družbenega dogovora o skupnih osnovah za povračilo stroškov, ki so jih imeli 
delavci pri opravljanju določenih del in nalog. 

V delovnem gradivu za izdelavo družbenega dogovora o skupnih osnovah 
in merilih za oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke in skupno po- 
rabo, ki je bilo pripravljeno konec preteklega leta, so bila opredeljena načelna 
izhodišča za pridobivanje in ustvarjanje dohodka in njegovo planirano razpo- 
rejanje za posamezne namene porabe ter nekatere konkretne osnove in tudi 
merila za razporejanje čistega dohodka in delitev sredstev za osebne dohodke 
in skupno porabo. 

V Republiškem svetu za vprašanja družbene ureditve, ki je obravnaval 
delovno gradivo tega družbenega dogovora, pa so bila dana mnenja in stališča 
za nadaljnje delo pri izdelavi obeh osnutkov družbenega dogovora. 

Ugotovljena je bila nujnost izdelave družbenega dogovora v republiki, ki 
bo zavezoval le predvidene udeležence, ti pa so Zveza sindikatov Slovenije, Go- 
spodarska zbornica Slovenije in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

S tem družbenih dogovorom so se udeleženci dolžni dogovoriti o nalogah 
in obveznostih, ki jih bodo uresničevali z namenom hitrejšega in doslednej- 
šega uresničevanja načela delitve po delu in rezultatih dela. 

Vprašanja pridobivanja dohodka ter samega planiranja in ustvarjanja do- 
hodka in njegovega razporejanja niso vsebina tega družbenega dogovora, ampak 
vsebina planskih in drugih samoupravnih splošnih aktov. 

Na podlagi teh usmeritev so udeleženci družbenega dogovora opredelili 
izhodišča in osnove za oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke in 
skupno porabo ter se zavezali, da bodo zagotovili nekatere strokovne podlage 
ter skupne metodološke osnove, ki jih bodo uporabljali delavci v temeljnih 
organizacijah in delovnih skupnostih pri dograjevanju sistema delitve po delu 
in rezultatih dela. 

V izdelavo strokovnih podlag, ki bodo navedene v prilogi družbenega do- 
govora, bodo udeleženci vključili svoje strokovne organe in organizacije, zlasti 
splošna združenja, gospodarske zbornice in republiške odbore sindikatov ter 
znanstveno-raziskovalne organizacije. Udeleženci bodo v svojih programih in 
aktivnostih opredelili roke in nosilce za izdelavo strokovnih podlag v prilogi 
družbenega dogovora. 

Nekatere izmed teh strokovnih podlag posamezni udeleženci že priprav- 
ljajo. Te obveznosti in naloge udeležencev pa ne zmanjšujejo pravic in od- 
govornosti delavcev v združenem delu za iskanje konkretnih rešitev in njihovo 
dograjevanje, zlasti tam, kjer so se že v dosedanji praksi pokazale kot dobre 
in skladne z določbami zakona o združenem delu. 
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Hkrati pa uresničevanje tega družbenega dogovora ne pomeni kampanjsko 
spreminjanje ustreznih samoupravnih splošnih aktov, ampak sprotno usklaje- 
vanje in dopolnjevanje na podlagi predlaganih izhodišč in osnov. 

Udeleženci smo sprejeli skupen sklep o organiziranju javne razprave, ki je 
potekala predvsem v avgustu in septembru tega dela. Nosilci te javne razprave 
so bile organizacije in organi sindikatov, ki so jo organizirali in vodili skupaj 
z drugimi udeleženci ter družbenopolitičnimi organizacijami. Ta razprava je bila 
v organizacijah združenega dela, v Gospodarski zbornici Slovenije iin tudi v 
Izvršnem svetu. 

Splošne pripombe — skupaj s konkretnimi jih je bilo prek 500 — k osnutku 
družbenega dogovora, ki so bile po končani razpravi posredovane komisiji 
za pripravo predloga družbenega dogovora, terjajo zlasti konkretizacijo po- 
sameznih izhodišč in osnov tako, da bi jih delavci neposredno vgrajevali v 
samoupravne sporazume in druge samoupravne splošne dkte, in sicer: oprede- 
litev pogojev gospodarjenja, planiranje ustvarjanja dohodka in pridobivanje 
dohodka ter njegovo razporejanje, opredelitev rokov za izdelavo strokovnih 
podlag do sprejema družbenega dogovora, dopolnitev z ustreznimi izhodišči in 
osnovami za temeljne organizacije materialne proizvodnje in za delovne skup- 
nosti izven gospodarstva ter za temeljne organizacije družbenih dejavnosti, 
jasnejše in bolj razumljivo oblikovanje besedila in podobno. Svoja stališča in 
konkretne pripombe k obema družbenima dogovoroma so posredovah tudi od- 
bori zborov Skupščine SR Slovenije ter Komisija Skupščine SR Slovenije za 
spremljanje izvajanja zakona o združenem delu. Iz teh pripomb ugotavljamo, 
da so bile sprejete temeljne usmeritve obeh družbenih dogovorov, hkrati pa 
so bile posredovane številne konkretne pobude za dopolnitev in konkretnejše 
oblikovanje vsebine družbenega dogovora. Precejšen del teh pripomb, tako iz 
javne razprave kot tudi iz razprave v delovnih telesih žborov Skupščine SR 
Slovenije, so v zahtevah za opredelitev določenih vprašanj podobne oziroma si 
med seboj niso v nasprotju. 

Komisija za pripravo predloga obeh družbenih dogovorov je v dosedanjem 
delu pregledala vse posredovane pripombe, se do njih opredelila in v veliki meri 
vse tiste, ki niso v nasprotju z vsebino družbenega dogovora, že vgradila v 
osnutek predloga družbenega dogovora, ki bo posredovan v dokončno obrav- 
navo in sprejem organom udeležencev. Zveza sindikatov pa bo družbeni dogovor 
o skupnih osnovah za oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke in 
skupno porabo sprejela na II. konferenci Zveze sindikatov Slovenije v začetku 
decembra tega leta. 

Pri izdelavi predloga družbenega dogovora je komisija upoštevala vse tiste 
pripombe, ki se nanašajo na izboljšavo in jasnejšo opredelitev predlaganih re- 
šitev za dopolnjevanje izhodišč in osnov za oblikovanje sredstev za osebne 
dohodke v temeljnih organizacijah materialne proizvodnje in v družbenih de- 
javnostih ter v delovnih skupnostih, za smiselno uporabo posameznih vrst ka- 
zalcev glede na njihovo težo in pomen ter jasnejše oblikovanje sredstev za 
osebne dohodke in skupno porabo v primeru motenj v poslovanju ter iz mi- 
nulega dela in podobno. 

Komisija pa ni mogla sprejeti vseh tistih pripomb, ki terjajo širitev vsebine 
oziroma spreminjajo koncept družbenega dogovora, opredeljenega v družbeno- 
političnih usmeritvah. Prav tako ni mogla sprejeti pripomb za konkretizacijo 
posameznih osnov oziroma za izdelavo meril, ki naj bi bila neposredno uporab- 
ljena v organizacijah združenega dela. Te pripombe bodo v precejšnji meri spre- 
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jete in vgrajene v programe aktivnosti posameznih udeležencev ter v strokovne 
priloge. 

Komisija pa je prejela tudi nekaj pripomb, iz katerih ugotavlja, da so bile 
dane zaradi nerazumevanja vsebine namena družbenega dogovora. Kažejo pa 
tudi na to, da ponekod razprave niso bile dovolj poglobljene v smislu prever- 
janja skladnosti lastnih sistemov delitve osebnih dohodkov s predlaganimi 
usmeritvami. Namen javne razprave je bil prav v tem, da bi delavci v organi- 
zacijah združenega dela pri preverjanju lastnih sistemov delitve osebnih do- 
hodkov ugotovili ustreznost predlaganih izhodišč in osinov obeh družbenih do- 
govorov. 

Tudi glede pripomb k osnutku družbenega dogovora o skupnih osnovah za 
povračilo stroškov, ki so jih imeli delavci pri opravljanju določenih del in na- 
log, ugotavljamo, da so vsebinske usmeritve sprejemljive, da pa so bile za- 
vrnjene vse tiste opredelitve osnov, na podlagi katerih je mogoče določiti raz- 
lično višino povračil. Te pripombe bo komisija upoštevala pri dograjevanju 
predloga tega družbenega dogovora, ki ga bo posredovala v dokončno obravnavo 
in sprejem organom udeležencev. 

Komisija je pri obravnavanju in vnašanju pripomb v posamezne člene 
prišla ponovno do ocene, da se v neposredni praksi srečujemo s tremi stra- 
teškimi vprašanji na področju delitve po delu in rezultatih dela, ki terjajo 
iskanje rešitev in poglobljeno strokovno delo, da bomo hitreje dogradili ta 
sistem in prek tega dosledno uveljavili načelo delitve po delu in rezultatih 
dela. Ta vprašanja so: 

1. Oblikovanje sredstev za osebne dohodke in skupno porabo, kar je po- 
trebno povezati s kazalci za pridobivanje dohodka tako, da doseženi dohodek 
ni edino merilo, ampak moramo ob tem dohodku ugotavljati tudi prispevek, ki 
so ga delavci dali k temu dohodku prek povečanja produktivnosti dela, kvalitete 
dela, zmanjševanja stroškov in podobno. 

2. Neustrezno oziroma prenizko vrednotenje proizvodnega dela, dela pod 
težjimi pogoji in strokovno kreativnega dela v razmerju do administrativnega 
dela, kar se je doslej izražalo tudi v kadrovski politiki izobraževanja. 

3. Oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke na podlagi minulega 
dela, ki naj bi stimuliralo delavce za vlaganje v razširjeno reprodukcijo za 
razvoj njihove temeljne organizacije ter v druge temeljne organizacije, kjer 
združujejo delo in sredstva. 

To naj bi po eni strani prispevalo h krepitvi materialne osnove združenega 
dela, po drugi strani pa k doslednejšemu uveljavljanju družbenoekonomskega 
položaja delavca pri opravljanju in gospodarjenju s sredstvi. Zato se udeleženci 
s tem družbenim dogovorom zavezujemo za pripravo strokovnih podlag, ki naj 
bi prispevale k reševanju teh strateških vprašanj pri uresničevanju načela 
delitve po delu in rezultatih dela. Pri iskanju strokovnih rešitev pričakujemo 
tudi sodelovanje delovnih organizacij združenega dela, ki so v svojih sistemih 
delitve osebnih dohodkov opredelile takšne rešitve, katerih uresničevanje se je 
pokazalo dobro in skladno z zakonom o združenem delu. 

(Po sprejemu družbenega dogovora bo potrebno dati predlog za prenehanje 
veljavnosti zakona o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovar- 
janju o merilih za razporejanje dohodka in za delitev sredstev za osebne do- 
hodke iz 1973. leta in hkrati dati predlog za nov ustrezen zakon s tega področja, 
ki bi moral biti bistveno boljši in ki naj bi urejal zlasti naslednja vprašanja: 
obveznost začetka samoupravnega sporazumevanja v dejavnosti, postopek za 
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pripravo in sklenitev samoupravnih sporazumov dejavnosti in obveznosti evi- 
dentiranja samoupravnih sporazumov dejavnosti. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Želijo predstavniki odborov in komisij 
dopolniti poročila? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Danes ste prejeli pred- 

log sklepa v zvezi s to točko dnevnega reda. Kdor je za predlog tega sklepa, 
naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče). 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

» Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na informacijo o 
poteku usklajevanja osnutkov dogovorov o temeljih družbenega plana Jugo- 
slavije za obdobje od leta 1981 do leta 1985 in informacijo o pripravah planskih 
dokumentov SR Slovenije za obdobje 1981—1985. 

Gradivo Izvršnega sveta »Stanje in predlogi v zvezi s pripravljanjem plan- 
skih dokumentov za obdobje 1981—1985« sta obravnavala Odbor za družbeno- 
ekonomske odnose in skupina delegatov za proučevanje poročil Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije o poteku dogovarjanja o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1981—1985. 

Danes smo prejeli poročili odbora in skupine delegatov s predlogom usme- 
ritev. 

Predstavnik Izvršnega sveta pri tej točki dnevnega reda je član Izvršnega 
sveta in predsednik Republiškega komiteja za družbeno planiranje, tovariš 
Milivoj Samar. Dogovorjeni smo, da bo imel uvodno besedo. Besedo ima tovariš 
Milivoj Samar. 

Milivoj Samar: Tovarišice in tovariši! Namen te informacije je, da 
Izvršni svet seznani delegate s sedanjim potekom usklajevanja dogovorov o 
temeljih družbenega plana Jugoslavije in ob tem preveri stališča, ki naj bi jih 
zastopal pri nadaljnjem delu. Namreč, pri tem izhajamo iz temeljne ugotovitve, 
da Izvršni svet ne more skleniti dogovorov v federaciji, ne da bi imel poobla- 
stila Skupščine. Hkrati s to informacijo želimo seznaniti delegate z zadnjimi 
ocenami in podatki o stanju in o nekaterih usmeritvah pri nadaljnjih planskih 
aktivnosti v republiki. 

V postopku dogovarjanja so štirje osnutki dogovorov o temeljih družbe- 
nega plana Jugoslavije, namreč o usklajevanju tokov reprodukcije, o politiki 
razvoja ekonomskih odnosov s tujino, o pospeševanju hitrejšega razvoja manj 
razvitih republik in avtonomne pokrajine Kosovo ter o razvoju Jugoslovanske 
ljudske armade in o določanju drugih skupnih interesov in ciljev na področju 
ljudske obrambe in varnosti države, skupaj z dogovorom o razvoju zmogljivosti 
vojne industrije. 

V začetku tega leta, ko so se začela prva usklajevanja, je bila v ospredju 
predvsem zasnova dogovorov. Predstavniki Izvršnega sveta so se pri tem za- 
vzemali zlasti za konkretno opredeljevanje nalog, obveznosti in nosilcev v do- 
govorih. Se vedno pa se srečujemo z mnenji, naj bi dogovori opredelili pred- 
vsem ekonomsko politiko in njene ukrepe. V tem času so se začela tudi uskla- 
jevanja mnenj o razvojni strategiji Jugoslavije v prihodnjem obdobju. Ta faza 
priprav je potekala v prvi polovici leta. Celotno vsebinsko usklajevanje pa se 



666 Družbenopolitični zbor 

je nato pospešeno nadaljevalo v septembru in oktobru. Pri tem ocenjujemo, 
da vsak novi krog usklajevanj prinaša rezultate in zbližuje stališča, kar je 
pomembno, še zlasti če upoštevamo različnost pogojev in materialnih osnov, 
iz katerih izhajajo udeleženci pri usklajevanju. 

Po naši oceni izhajajo dogovori v osnovi iz smernic, ki jih je sprejela Skup- 
ščina SFR Jugoslavije ob soglasju republiških in pokrajinskih skupščin. Raz- 
like pa nastajajo pri konkretizaciji smernic, kar je povezano z različnimi mate- 
rialnimi in drugimi interesi. Del težav je nedvomno povezanih tudi z dejstvom, 
da osnutki dogovorov niso dovolj oprti na planska predvidevanja samoupravnih 
nosilcev planiranja ter prav tako na osnutke dogovorov republik in avtonom- 
nih pokrajin. Usklajevanje teh dogovorov z opredelitvami samoupravnih nosil- 
cev planiranja je zato ena izmed poglavitnih inalog nadaljnjih priprav. 

Za nekatere med predloženimi osnutki je še vedno značilno, da gredo 
v preširoko opredeljevanje skupnih ciljev, interesov in nalog. Takšno opre- 
deljevanje prioritet zmanjšuje možnosti za njihovo uresničitev oziroma ni 
skladno z zahtevo po realnosti planov. Pri pripravi vseh štirih dogovorov bo 
potrebno še naprej vztrajati, da ti pomenijo dosledno izpeljavo stabilizacijske 
politike. 

Razen teh skupnih opredelitev in ugotovitev, ki se nanašajo na vse dogovore, 
bo potrebno pri posameznih dogovorih nameniti pozornost predvsem nasled- 
njim vprašanjem. Pri dogovoru o usklajevanju tokov reprodukcije bo treba 
nadaljevati usklajevanje o kvantifikacijah možnih okvirov razvoja v obdobju 
1981—1985. S tem je povezano opredeljevanje prioritet v razvoju in izhodišče 
ukrepov ekonomske politike. Trenutno poteka usklajevanje o naslednjih mate- 
rialnih okvirih kot izrazu pogojev in možnosti razvoja v naslednjem srednje- 
ročnem obdobju; rast družbenega proizvoda 5'%, zaposlovanje 3%, rast inve- 
sticij v osnovna sredstva 3,6 %, rast industrijske proizvodnje 5,5 %, kmetijska 
proizvodnja 4 do 4,5'%, rast izvoza blaga in storitev 8 %, rast uvoza blaga in 
storitev 2,5 do 3%, rast produktivnosti 2'%, ob tem rast življenjskega stan- 
darda 3,8 %. 

- Menimo, da je v nadaljnjem usklajevanju potrebno preveriti realnost na- 
črtovane višine rasti družbenega proizvoda v rasti investicij, še posebej v ne- 
gospodarstvu in rasti življenjskega standarda. 

Podpiramo predloženo naraščanje izvoza, vendar ocenjujemo, da v do- 
govorih ni dovolj zagotovil, da bi tako naraščanje tudi uresničili. Pri oprede- 
ljevanju materialnih okvirov razvoja je treba nujno izhajati iz tega, da je 
zadolženost in neusklajenost v ekonomskih odnosih s tujino poglavitni omejit- 
veni faktor prihodnjega srednjeročnega obdobja. 

Odprto je tudi vprašanje uporabe bilanc v osnutkih dogovorov. Bilance je 
treba uporabljati kot analitično in informacijsko podlago v procesu samouprav- 
nega planiranja in sporazumevanja med nosilci planiranja. Pri tem podpiramo 
pripravo bilanc na ravni federacije s področja energetike in osnovnih živil. 
V dogovoru ni možno zapisati končnih bilančnih postavk, ker je potrebno še 
izpeljati postopek samoupravnega sporazumevanja med zainteresiranimi nosilci 
v združenem delu. 

Bilance v federaciji in republikah bi bile potem rezultat procesa sporazu- 
mevanja in dogovarjanja. Strinjamo se, da v tem procesu sodelujejo tudi re- 
publike in avtonomni pokrajini ter da prevzamejo svoj del odgovornosti pri 
preskrbi. Na ta način bilance ne bi postale administrativni instrument. 
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*Uspešen potek samoupravnega sporazumevanja ter spoštovanje načel enot- 
nega jugoslovanskega trga terja enakopraven položaj udeležencev v tem spora- 
zumevanju. To vključuje možnost uvozne intervencije po republikah. Ob tem 
je treba nadaljevati razpravo o financiranju proizvodnje, upoštevajoč tudi 
možnosti uporabnikov, da zagotovijo ustrezna sredstva, zlasti na področju uskla- 
jevanja oziroma bilanciranja prehrane. 

Zavzemamo se za čvrsto sporazumevanje in iz tega izvedeno bilanciranje, 
ki naj zagotovi oskrbo domačega tržišča. Takšen pristop pa odpira tudi per- 
spektive proizvodnji za izvoz, ki naj se ob normalnih pogojih vključi v zunanje- 
trgovinsko menjavo. Dokumentacija ob dogovoru ne daje podatkov o potrebnih 
vlaganjih v proizvodnjo, predelavo in v izvoz, ampak dogovor izhaja iz ocenje- 
nih možnosti, naravnih danosti in ocene povpraševanja po hrani v svetu in iz 
domneve, da je moč doseči potrebne količine z ustreznimi ukrepi ekonomske 
politike. Mnenja o pristopu glede svobodnega izvoza vseh količin hrane, ki niso 
bilančno oziroma samoupravno dogovorjene, niso usklajena. Razen tega se 
enak pristop terja tudi za druge surovine in proizvode, vključno z institutom 
devizne kompenzacije, če pride do prepovedi izvoza. 

Pri preskrbi z energijo je neusklajeno vprašanje vlaganj v domače ener- 
getske vire, in sicer so prisotni predlogi, da se naložbe zagotovijo tudi za za- 
držanje sedanje preskrbe. Kar zadeva nafto je storjen napredek glede na se- 
danje stanje, ko uvoz nafte bremeni plačilno-bilančne pozicije štirih republik 
in avtonomnih pokrajin. Zaradi varčevanja in drugih razlogov je smotrno, da 
za preskrbi j enost odgovarjajo in prispevajo k njenemu zagotavljanju vse re- 
publike in obe avtonomni pokrajini. Sprejeto je, da devize za uvoz nafte za- 
gotavljajo z združevanjem sredstev samoupravne interesne skupnosti za eko- 
nomske odnose s tujino republik in avtonomnih pokrajin. Na tej podlagi naj 
bi se uredili tudi odnosi med rafinerijami in uporabniki tako, da bi zagotovili 
primerno preskrbi j enost celotnega tržišča. Ob tem bo potrebno še uskladiti 
stališča glede preskrbe z domačo nafto, kar se nanaša na njeno uporabo v 
energetske oziroma tehnološke namene in na zagotavljanje sredstev za naložbe 
pri raziskavah in odpiranju inovih zmogljivosti. Zagotavljanje deviz prek re- 
publiških in pokrajinskih samoupravnih interesnih skupnosti za ekonomske 
odnose s tujino je predvideno tudi pri preskrbi s plinom in premogom za koksi- 
ranje iz uvoza. 

Glede surovin menimo, da se je treba zavzeti za to, da zožimo seznam stra- 
teško pomembnih surovin, da podpiramo usmeritev v razvoj domače surovinske 
podlage, vendar moramo zagotoviti racionalnost pri nadomeščanju uvoznih 
surovin z domačimi. 

Končne količine proizvodnje naj bi bile opredeljene na podlagi samouprav- 
nih sporazumov o temeljih planov zainteresiranih samoupravnih organizacij 
in bi bile šele po tem zapisane v dogovoru. 

Predlagane kvantifikacije v osnutku dogovora zato ne morejo biti podlaga 
za osnutek plana, niti podlaga za samoupravno sporazumevanje v reprodukcij- 
skih verigah. To ni mogoče zato, ker ne temelje na realni oceni usposobljenosti 
samoupravnih nosilcev, da v prihodnjem petletnem obdobju rešijo s tem po- 
vezane investicijske probleme od domače proizvodnje surovin do končnega 
proizvoda ter hkrati zagotovijo tem proizvodom konkurenčnost na zunanjem 
tržišču. 

V tem dogovoru in v dogovoru o ekonomskih odnosih s tujino je še nekaj 
vprašanj, do katerih naj bi se v kratkem opredelil Zvezni izvršni svet, tako 
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9 
da bi na tej podlagi lahko nadaljevali z usklajevanjem. Gre za uporabo sredstev 
primarne emisije, devizne kompenzacije, nekatera vprašanja stimuliranja iz- 
voza in zadolževanja v tujini, financiranje zveznega proračuna in v tem okviru 
Jugoslovanske ljudske armade, kot tudi za opredelitev politike tečaja dinarja. 

Pri drugem dogovoru, ki se nanaša na politiko ekonomskih odnosov s tu- 
jino, je storjen korak naprej pri spoznavanju nujnosti našega vključevanja 
v mednarodno delitev dela. Nastajajo pa dileme glede izpeljave oziroma glede 
poti uveljavljanja sistema ekonomskih odnosov s tujino, opredeljenega v zvezni 
zakonodaji. Pri opredeljevanju poti za odpravo deficita plačilne bilance in 
zmanjšanja zadolženosti so v ozadju razprav prisotne razlike v poudarku, ki 
se daje izvozu kot dejavniku reševanja teh problemov oziroma v poudarku 
glede na omejevanje uvoza in gradnje zmogljivosti za nadomeščanje uvoza. 

Skupaj z drugimi menimo, da je v prihodnje potrebno preprečiti zapiranje 
deviznega prihodka v republiške meje. Ob tem se zavzemamo za jasnejšo opre- 
delitev odgovornosti republik in avtonomnih pokrajin glede izvoza in uvoza. 
Dogovor naj bi zato vseboval prikaz deviznih prilivov in odlivov po republikah 
in avtonomnih pokrajinah. Tudi sicer se zavzemamo, da dogovor izhaja iz 
deviznih tokov in ne le fizičnega uvoza in izvoza. 

Prav tako naj se devizna likvidnost zagotavlja vse od temeljnih organi- 
zacij združenega dela naprej. Dogovor tudi še ni dorečen glede deviznega 
tržišča in funkcije deviznih rezerv z vidika začasne prodaje deviz. 

Glede zadolževanja je doseženo soglasje, da je do 1985. leta potrebno doseči 
stopnjo zadolžitve, ki je mednarodno priznana kot dopustna in da so nosilci 
zadolževanja organizacije združenega dela, ki zmorejo zagotoviti odplačilo po- 
godbenih obveznosti. 

Menimo, da je potrebno nadaljnje usklajevanje v zvezi z določbo, po kateri 
naj bi se • opredelila možnost zadolževanja vsake republike in avtonomne po- 
krajine, upoštevaje stare pravice iz dogovora za obdobje 1976—1980 in do- 
govora o kontinuiteti. 

Pri uvozu opreme še niso dovolj razjasnjeni kriteriji za selekcijo. Poleg 
devizno-plačilne sposobnosti uvoznika se v isto vrsto postavlja kriterij dejav- 
nosti in prav tako lokalne investicije. Dogovor ostaja pri načelnih opredelitvah, 
ko gre za vprašanja izvoza opreme in za ustvarjanje pogojev za nastop s to 
opremo na zunanjih tržiščih. Nekvantificirane ostajajo tudi zahteve po rednih 
in dopolnilnih sredstvih za podporo izvoza in zahteve po primarni emisiji, ki 
naj zagotovi financiranje proizvodnje in zalog za izvoz. 

Dogovor o pospeševanju hitrejšega razvoja manj razvitih republik in avto- 
nomne pokrajine Kosovo je bil predložen v usklajevanje pred kratkim. Glede 
na delovne verzije je v predloženem osnutku opazen napredek. Še posebej to 
velja za samoupravno preobrazbo odnosov, ki naj prispeva k uveljavljanju 
samoupravnega načina pospeševanj hitrejšega razvoja manj razvitih območij. 
V osnutku je predvideno, naj bi se 50% sredstev združevalo po samoupravni 
poti med organizacijami združenega dela iz razvitejših predelov in organiza- 
cijami združenega dela z manj razvitih območij. Dana je možnost, da po do- 
govoru republike in avtonomni pokrajini ta odstotek še povečajo. Drugi del 
sredstev bi se še naprej na podlagi obveznih posojil stekal v sklad za manj 
razvite in se v obliki kreditov plasiral na nerazvita območja. 

V dogovoru je tudi predlagana prerazdelitev sredstev v korist avtonomne 
pokrajine Kosovo, kar je glede na zaostanek v razvoju te pokrajine upravi- 
čeno. Usklajevanje je potrebno nadaljevati še glede nekaterih pomembnih vpra- 
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šanj. Razlike obstajajo v oceni možnosti doseganja sredstev v naslednjem pet- 
letnem obdobju glede na oceno dinamike gospodarske rasti, ki jo bo dosegalo 
gospodarstvo posameznih republik in avtonomnih pokrajin in glede na eko- 
nomski položaj Jugoslavije tako doma kot tudi v svetu. Pri tem gre za naloge, 
ki se postavljajo pred nosilce planiranja doma in v svetu, da si zagotovijo ustre- 
zen položaj v mednarodni delitvi dela. 

Naslenje odprto vprašanje se nanaša na opredelitev namena uporabe zdru- 
ženih sredstev, pri čemer menimo, da praviloma ne bi smele obstajati omejitve 
za te naložbe. Pri vrednotenju naložb je poleg finančnih sredstev potrebno 
vključiti tudi licence, patente in druge materialne pravice. Nerazjašnjena so 
poleg tega še nekatera vprašanja najemanja tujih posojil. 

Pri zadnjem oziroma četrtem dogovoru, ki se nanaša na razvoj Jugoslo- 
vanske ljudske armade, je dosežena usklajenost z izjemo dveh členov. Pri teh 
gre za vprašanja načina financiranja in za obseg sredstev, potrebnih za izvedbo 
programa. Zagotoviti je potrebno stabilnost pri financiranju programa razvoja 
Jugoslovanske ljudske armade ob upoštevanju možnosti gospodarstva in spre- 
jetje stabilizacijske politike. 

Glede priprav planskih aktov v republiki je te dni v skupščinskih odborih 
potekala razprava o stanju in o razlogih nadaljnjih aktivnosti. Ob upoštevanju 
zadnjih ocen pa velja izpostaviti naslednje. V zadnjih tednih je aktivnost pri 
pripravi planskih aktov pospešena. Pri tem ne bi smeli podcenjevati vloženega 
dela in očitna prizadevanja pri delu organizacij ter v nekaterih okoljih. Ne 
glede na to, so v splošnem te priprave še vedno v zostanku. Večina temeljnih 
organizacij je sprejela smernice in elemente za pripravo planov in sporazumov. 
Približno tretjina teh organizacij je pripravila tudi osnutke temeljev svojih 
planov. Nekateri od njih so že v razpravi in jih nameravajo sprejeti v temeljnih 
organizacijah združenega dela na referendumu v oktobru tega leta, nekatere 
pa so že sprejele te temelje svojih planov. Okoli polovica sestavljenih organi- 
zacij in približno tolikšen del delovnih organizacij je pripravilo osnutke^ samo- 
upravnih sporazumov o temeljih svojih planov, od katerih je pretežni del 
v razpravi v temeljnih organizacijah. 

Večina organizacij vključuje v svoje planske dokumente stopnjo rasti, ki 
znatno presega predvideno 3,5% rast družbenega proizvoda v republiki. Takšna 
rast dohodka bi presegla realne možnosti. Pri investicijskih projektih upošte- 
vajo tudi večja sredstva, kot bodo dejansko na razpolago, pri čemer je pred- 
viden prevelik delež bančnih kreditov. 

V planskih aktih dela organizacij združenega dela so še premalo upošte- 
vane omejitve, ki izhajajo iz sedanjih gospodarskih razmer. Redke so tudi 
konkretnejše pobude in projektne zasnove, ki inaj bi prispevale k predvidenim 
kvalitetnim spremembam v slovenskem gospodarstvu. 

V samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje in druž- 
benih dejavnosti na ravni občin in območij so osnutki samoupravnih spora- 
zumov o temeljih planov večinoma že pripravljeni in objavljeni. Vsebinsko 
bo treba te osnutke še izpopolniti ter uskladiti z dejanskimi možnostmi. Sred- 
stva, predvidena v programih samoupravnih interesnih skupnosti družbenih 
dejavnosti na ravni občin, so več kot dvakrat večja od sredstev, ki bodo v na- 
slednjem srednjeročnem obdobju predvidoma na razpolago za te namene. 

Pri investicijah se predvideva visoka udeležba samoprispevkov prebivalcev. 
Dosedanje razprave o osnutkih samoupravnih sporazumov o temeljih pla- 

nov samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti se v precejšnji 
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meri gibljejo okoli normativov in standardov za izboljšanje pogojev življenja 
in dela delavcev v izvajalskih organizacijah združenega dela. Pri u-porabnikih 
je premalo vsebinskih razprav o predvidenih programih. Pozornost je name- 
njena predvidenim materialnim obremenitvam, pri čemer spremembe sistem- 
skih osnov za financiranje družbenih dejavnosti otežujejo primerljivost po- 
datkov za preteklo in tekoče oziroma prihodnje obdobje. 

V splošnem je stanje priprav planskih dokumentov v krajevnih skupnostih 
še vedno boljše kot v temeljnih organizacijah. Tako kot pri drugih nosilcih 
planiranja bo tudi pri krajevnih skupnostih potrebno še intenzivno nadaljevati 
z usklajevanjem med krajevnimi skupnostmi in organizacijami, ki s svojo de- 
javnostjo posegajo na njihov prostor oziroma v katerih krajani delajo ter med 
krajevnimi skupnostmi v občinah. 

Podatki o občinah kažejo, da je velika večina že pripravila osnutek do- 
govora o temeljih plana. Ponekod so tudi pristopih k usklajevanju dogovorov 
o temeljih skupnega plana med občinami na posameznih območjih. Večina občin 
zaenkrat predvideva višjo rast, tudi od 8 do 10% družbenega proizvoda, kot 
je ta predvidena v republiki kot celoti. 

Posebej velja opozoriti, da ti osnutki pogosto ne upoštevajo dovolj nujnih 
nalog, ki jih bo treba uresničiti v zvezi s povečanjem izvoza v novem srednje- 
ročnem obdobju, hkrati pa bo treba v njih predvideti skromnejše stopnje rasti 
uvoza. Podobno velja tudi za rast skupne porabe ter zaposlovanja, ki ponekod 
presega kadrovske možnosti posameznega območja. 

Dodelava planskih aktov samoupravnih organizacij, še posebej uporabnikov 
ter občin, je eden izmed pogojev za uspešno nadaljevanje usklajevanja v samo- 
upravnih interesnih skupnostih na občinski ter regionalni ravni. Po drugi strani 
je priprava aktov teh skupnosti povezana z usklajevanjem v ustreznih skup- 
nostih na republiški ravni. 

Na ravni republike je večina samoupravnih interesnih skupnosti materi- 
alne proizvodnje objavila osnutke samoupravnih sporazumov o temeljih planov. 
Z vidika usklajevanja je zelo zaskrbljujoče, da samoupravne interesne skup- 
nosti gospodarske infrastrukture iračumajo pri svojih naložbah na okoli 39% 
vseh predvidenih razpoložljivih sredstev za proizvodne investicije v osnovna 
sredstva v Sloveniji, medtem ko je bilo to razmerje v tekočem planskem ob- 
dobju realizirano na ravni 25 do 26%. Poleg tega predvideni zahtevki za in- 
vesticije v gospodarsko infrastrukturo računajo v naslednjem srednjeročnem 
obdobju kar za 70% predvidoma razpoložljivih bančnih sredstev, čeprav se- 
danja usmeritev predvideva bistveno zmanjševanje te udeležbe. 

V večini skupnosti potekajo na podlagi pripomb iz razprave priprave za 
izdelavo predlogov samoupravnih sporazumov o temeljih planov. V teku so 
predelave razvojnih programov. Skuša se odgovoriti na odprta vprašanja iz 
javne razprave. Delo otežuje dejstvo, da programi in sredstva niso usklajeni 
med posameznimi skupnostmi ter prav tako niso razmejene naloge skupnega 
pomena, za katere je treba zagotoviti združevanje sredstev oziroma samostojne 
vire na republiški ravni. 

V osnutku bilance so sicer opredeljeni globalni finančni okviri za tekočo 
reprodukcijo in investicijsko gradnjo, konkretizacijo po posameznih skupnostih 
in ravneh pa bo možno v bilance vnesti po opravljenem usklajevanju. 

Hkrati s tem poteka tudi delo pri opredeljevanju virov, osnov in meril za 
združevanje sredstev v posameznih Skupnostih. To je med drugim povezano 
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z opredelitvijo o opustitvi davčne osnove kot osnove za združevanje sredstev 
v teh skupnostih. 

Iz navedenega izhaja, da je že prišlo do prekoračitev roka za pripravo pred- 
logov samoupravnih sporazumov o temeljih planov v skupnostih materialne 
proizvodnje. Ta rok je bil opredeljen z 20. oktobrom tega leta. Kasnitev pri 
nekaterih ne omogoča pravočasne priprave predloga sporazuma, pri nekaterih 
celo ne pred koncem novembra tega leta. 

Glede samoupravnih interesnih skupnostih družbenih dejavnosti na re- 
publiški ravni ugotavljamo prav tako zaostanek v pripravi predlogov samo- 
upravnih sporazumov o temeljih planov. Sedaj poteka preverjanje obstoječih 
normativov in standardov tekočega dela izvajalskih organizacij, pri čemer me- 
nimo, da ni možnosti za zniževanje delovnih obveznosti, ki izhajajo iz teh 
normativov in standardov. 

Na področju socialne politike je v teku preverjanje socialnih korektivov 
in meril za uveljavljanje socialnih pravic. Večji prostor maramo zagotoviti 
razvoju raziskovalnega dela, tudi geološkim raziskavam, kar neposredno pri- 
speva k rasti produktivnosti iter k večjemu aktiviranju naravnih bogastev. 

Prednost bo imel tudi razvoj usmerjenega izobraževanja. Pri vsem tem 
je treba pri usklajevanju zagotoviti, da bodo imele poglavitne naloge občinske 
samoupravne interesne skupnosti ter posebne skupnosti. Celotna skupna poraba 
na podlagi dogovorjenih skupnih virov, osnov in meril naj bi rasla v novem 
srednjeročnem obdobju za 10 % počasneje od rasti družbenega proizvoda. Iz 
tega naj bi bile izvzete pokojnine, ki naj bi se še naprej povečevale po do- 
govorjenih merilih. To pa pomeni, da bi se udeležba izdatkov za materialne 
stroške, investicije, osebne dohodke in drugo v raziskovalnem delu, šolstvu, 
zdravstvu, kulturi in socialnem varstvu znižala od približno 12,5 % družbenega 
proizvoda na 12,1 %. To terja zmanjšanje sedanjih predlogov samoupravnih in- 
teresnih skupnosti za zagotovitev sredstev za približno 17 milijard dinarjev, 
pri tem pa naj bi se udeležba za skupne potrebe, ki se zadovoljujejo na ravni 
republike, še nekoliko bolj zmanjšala. Medtem ko je bila skupna poraba na 
ravni republike v tem srednjeročnem obdobju udeležena v družbenem proiz- 
vodu s skoraj 3,7 %, naj bi se v novem srednjeročnem obdobju znižala na 3'%. 
To zmanjšanje bo večje v nekaterih skupnostih, kar vpliva na potek usklaje- 
vanja. 

V tej zvezi poudarjamo, da je potrebno zmanjšati udeležbo in realen obseg 
investicij na republiški ravni v družbenih dejavnostih, da bi zagotovili več 
prostora za funkcionalnejšo in boljšo izrabo obstoječih kapacitet oziroma 
sredstev. 

Glede splošne porabe v republiki in občinah bomo vztrajali na tem, da 
bo rastla prav tako za 10 % počasneje od družbenega proizvoda. 

Glede proračuna federacije potekajo sedaj razprave o preoblikovanju si- 
stema financiranja proračunskih potreb na ravni federacije, pri čemer naj bi 
se zagotovilo, da se ta poraba uskladi s stabilizacijskimi prizadevanji. 

Glede planskih aktov na republiški ravni je bil te dni v Skupščino poslan 
osnutek družbenega plana Slovenije ter osnutek resolucije o ekonomski po- 
litiki v prihodnjem letu. Hkrati nadaljujemo s pripravo predloga dogovora o 
temeljih plana republike. Kasnitev priprav pri samoupravnih nosilcih plani- 
ranja, še posebej pri samoupravnih interesnih skupnostih materialne proiz- 
vodnje in družbenih dejavnosti, otežuje pripravo tega dogovora. Gre pred- 
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vsem za težave pri izpolnitvi zahteve, naj se dogovor opre na usklajena predvi- 
devanja samoupravnih nosilcev planiranja. 

Na podlagi navedenega predlagamo, da se pospešeno nadaljuje delo pri 
pripravah vseh nosilcev planiranja in še posebej večsmerno usklajevanje med 
soodvisnimi nosilci planiranja. V nadaljnjih pripravah je treba dejansko za- 
gotoviti realnost planskih ciljev in nalog ter širše usklajevanje in ob tem 
vključevanje delavcev, delovnih ljudi in občanov v te priprave. S tem bi plan- 
ski akti in planske aktivnosti postale tudi mobilizacijski dejavnik. 

Eden izmed pomembnih pripomočkov za usklajevanje so bilance. Gre za 
bilance virov in porabe finančnih sredstev. Pa ne le teh. Se kako pomembne 
so tudi bilance surovin, energije in drugega strateškega materiala, s katerimi 
mora biti opremljen vsak planski dokument. 

Med pomembnimi nalogami je dodelava razvojnih kriterijev kot podlaga 
za presojo investicijskih namenov. To je nujno, da bi investicijske namene 
uskladili z zahtevami po prestrukturiranju slovenskega gospodarstva. 

Velja ugotoviti, da kriteriji, o katerih se bomo dogovorili na ravni re- 
publike, pomenijo le minimalna pravila ravnanja v invetisticijskih namenih, 
zaradi česar terjajo iti kriteriji nadaljnjo razdelavo, zlasti v bankah, pa tudi v 
drugih asociacijah, zato da bi zagotovili njihovo praktično izpeljavo prek pri- 
prave intvesticijske dokumentacije in uresničevanja investicije v fazi gradnje 
in po njenem aktiviranju in da bi upoštevali posebnosti posameznih sektorjev. 

Delo namreč v tej smeri zaostaja, deloma zaradi tega, ker se kriteriji na 
ravni republiškega dogovarjanja pogosto ne pojmujejo kot minimalni, deloma 
pa zaradi tega, ker se skuša le-te prilagajati stanju, ki sledi iz položaja po- 
sameznega sektorja ali celo posameznih organizacij združenega dela oziroma 
že pripravljenih programov. V zvezi s tem menimo, da tudi strokovno delo 
v okviru poslovodnih organov ni steklo dovolj intenzivno. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje : Hvala lepa, tovariš Samar. 
2eli besedo predstavnik Odbora za družbenoeknomske odnose in medzbo- 

rovske skupine za obravnavo te tematike? (Da.) Besedo ima tovariš Jože Glo- 
bačnik. 

Jože Globačnik: Tovarišice in tovariši delegati! Medzborovska sku- 
pina in Odbor za družbenoekonomske odnose so o problematiki, o kateri danes 
razpravljamo namesto pričakovanih štirih zveznih dogovorov, razpravljali na 
dveh sejah. V začetku oktobra tega leta smo obravnavali informacijo Izvršnega 
sveta in se ob tej priložnosti predvsem zadržali pri problemih planiranja v re- 
publiki, seveda, glede na vse nosilce planiranja. 

Na drugi skupni seji smo včeraj skupaj z Odborom za družbenoekonomske 
odnose in to skupino ter z vsemi ostalimi odbori osnovno pozornost namenili 
pripravi dogovorov o temeljih planov federacije, predvsem pa vsebinskim pro- 
blemom, ki se pri tem pojavljajo. Soočeni smo bili s situacijo, da kot organi- 
zatorji sej nismo bili sposobni vsem delegatom poslati dokumentov v fazi 
usklajevanja zveznih dogovorov. Zaradi tega smo lahko te dokumente v zad- 
njem trenutku zagotovili le udeležencem te skupne seje in odborov za družbeno- 
ekonomske odnose. Prav v tem je eden izmed razlogov, da danes na koncu 
poročila nismo imeli niti političnih niti moralnih argumentov, da bi zborom 
predlagali sprejemanje kakršnihkoli sklepov o tej problematiki, ampak se ome- 
jujemo na to, da predlagamo nekatere usmeritve, ki smo jih sprejeli na tej 

\ 
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skupini seji delovnih teles; nikakor pa seveda to še ne pomeni, da gre pri tem 
tudi za usmeritve zborov. 

Dolžan sem povedati, da smo pri oblikovanju usmeritev izhajali iz tega, 
da v tej fazi usklajevanja zveznih dogovorov ne bi kazalo teh usmeritev za- 
vezujoče napisati in zlasti ne predlagati in sprejemati kvantitativnih oprede- 
litev, ki bi nam lahko otežile usklajevanje v naslednjih fazah oziroma pribli- 
ževanje stališč, do katerega bo normalno moralo priti v naslednjih fazah uskla- 
jevanja zveznih dogovorov. 

Prav tako smo pri teh usmeritvah izhajali iz številnih skupščinskih doku- 
mentov, ki smo jih v zvezi s to tematiko sprejemali v preteklem obdobju v tem 
in ostalih zborih. Pri tem zlasti mislim na tiste usmeritve, o katerih smo se 
politično opredeljevali takrat, ko smo razpravljali o kazalcih stopnje razvitosti 
manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin in na usmeritve, ki smo jih 
v zborih Skupščine sprejemali takrat, ko smo razpravljali o tekočih ekonomskih 
gibanjih v tem letu in o oceni gibanj do konca tega leta. Skratka, če pogledate 
vsebino posameznih točk teh usmeritev, boste verjetno ugotovili, da ne gre za 
nekaj dokončnega ah pa za povsem nove usmeritve, ampak gre v bistvu za 
določeno sintezo vsega tistega, kar je že bilo rečenega v naših dosedanjih raz- 
pravah, ko smo govorili o tekočih družbenoekonomskih gibanjih in pa o po- 
sameznih dokumentih. 

Končno, menili smo, da bi glede na to, da .se usklajevanje na ravni fede- 
racije intezivno nadaljuje in se bo nadaljevalo in da je čas pač tak, da je nam, 
zlasti pa seveda delegaciji v Zboru republik in pokrajin, prav tako pa tudi 
Izvršnemu svetu potrebno dati temeljne usmeritve na podlagi katerih bi se 
bilo treba v prihodnje usklajevati, hkrati pa seveda oba subjekta, in sicer 
delegacijo v Zboru republik in pokrajin in Izvršni svet, obvezati, da nam v 
skladu s temi usmeritvami tekoče poročata o tem, kako teče usklajevanje na 
podlagi teh temeljnih izhodišč. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa tovariš Globačnik. 
Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Marko Bule. 

Marko Bule: Tovarišice in tovariši! Iz poročila oziroma informacije 
tovariša Samarja smo slišali, do kam so pooblaščeni predstavniki Izvršnega 
sveta, skupaj s predstavniki drugih Izvršnih svetov prišli pri usklajevanju do- 
govorov o temeljih plana za novo srednjeročno obdobje. Iz (povedanega smo 
lahko razumeli, da so številna pomembna vprašanja pravzaprav usklajena, 
da so se prvotne razlike precej zmanjšale in da so se uspeli dogovoriti glede 
številnih vprašanj dejansko napredne stabilizacijske usmeritve. Pri tem dobi 
človek vtis, da so se bolj uskladili glede ciljev in nalog kot pa glede skupnih 
interesov, čeprav je osnovni namen teh dogovorov dogovarjati se predvsem 
o skupnih interesih. Kljub temu mislim, da smo lahko iz poročila razbrali, da 
še niso usklajena številna pomembna vprašanja in da nas je želel Izvršni svet 
s to informacijo informirati o tem, kaj je storjenega in kaj še ni in dobiti ne- 
kakšno potrditev svoje usmeritve pri nadaljevanju tega usklajevanja. 

Prebral sem pročilo skupine delegatov in ga podpiram, ker predlaga, da 
potrdimo in sprejemamo informacijo, ki smo jo slišali in da vendarle po- 
trdimo tudi usmeritev Izvršnega sveta pri nadaljevanju usklajevanja pri če- 
mer pa naj še posebej poudarimo nekatere pomembne usmeritve. 
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Poleg tega bi vas želel še informirati, da smo včeraj v Odboru za plan 
Zbora republik in pokrajin opravili razpravo, ki je podobna tej današnji. Pri 
tem smo ugotovili dvoje, namreč, da smo tudi na novo opredeljene roke po- 
novno zamudili in da družbeni dogovori niso bili podpisani do 15. oktobra ter da 
ni realno, da bi bili celo podpisani do konca tega meseca. Ugotovili smo, da so 
dejansko še neusklajena številna pomembna vprašanja. V tej razpravi, z name- 
nom ugotoviti, kje smo in kaj storiti, so bile izoblikovane tri pobude, ki so bile 
dane Zveznemu izvršnemu svetu, ki je nosilec tega usklajevanja. 

Prva je, naj bi se v nadaljevanju usklajevanja dejansko skušalo zožiti še 
preostale ambicije iz vseh štirih področij usklajevanja na še ožja vprašanja 
in da bi se potem vsaj do 15. novembra vendarle to skušalo uskladiti, ker bi 
potem v skrajšanih rokih in po vzporedni razpravi vendarle do konca leta spre- 
jeli nov srednjeročni plan, tako kot je bilo predvideno. To je tudi usmeritev, 
ki jo je omenil tovariš Samar, namreč, da bi vendarle, če ne na vsa vprašanja, 
ki so bila postavljena doslej v usklajevanju vseh teh dogovorov, dali odgovore 
na bistvena, kot na primer glede dogovora o družbeni reprodukciji, predvsem 
o vseh oblikah energije, koliko, kje in pod kakšnimi pogoji, o petih osnovnih 
proizvodih s področja kmetijstva, ki so tudi navedeni v stališčih v poročilu 
skupine, na preostalih področjih pa kvečjemu nekaj o jeklu, ali pa še celo to ne 
in nekaj res minimalnega o magistralnem transportu. Ostala osnovna vprašanja 
bi prepustili posebnim dogovorom bodisi v reprodukcijskih kompleksih bodisi 
organizacijam združenega dela, predvsem v procesu kontinuiranega planiranja. 
Menim, da bi bila to optimalna varianta, če bi jo bilo mogoče izpeljati. 

Če to ne bi uspelo, je bila dana pobuda, naj bi se skušali uskladiti vsaj 
glede dveh vprašanj, glede katerih konec tega leta prenehajo ukrepi, to je glede 
nerazvitih območij in Jugoslovanske ljudske armade, ker se brez tega res zelo 
težko koncipirajo ekonomska politika ter cilji in naloge za 1981. leto. Brez tega 
pa ne moremo biti. Zaradi tega naj bi se na teh dveh področjih še posebej do- 
govorih, ker gre bolj za dogovor republik in pokrajin glede teh dveh področij 
kot pa za dogovor organizacij združenega dela. Za ostali dve področji, se pravi 
glede dogovora o družbeni reprodukciji in dogovora o ekonomskih odnosih 
s tujino, pa bi opredelili osnovne limite in naloge v družbenem planu, konkretne 
opredelitve realnega dohodka oziroma to koliko bo kdo naredil, pa prepustili 
nadaljevanju usklajevanja, ki bi lahko eventualno potekalo tudi do 1981. leta. 
Po tretji varianti, če pri tem ne bi uspeli doseči dogovora, pa bi potem skušali 
to določiti s posebnimi zakoni predvsem 1981. leta, s čimer bi dogovarjanje 
o osnovah plana in planov v bisrtvu podaljšali do 1981. leta. 

Predstavniki Zvezinega izvršnega sveta, ki so sodelovali v razpravi z Zboru 
republik in pokrajin, so ocenili, da bodo o teh pobudah informirali naše druž- 
benopolitične organe, Predsedstvo SFR Jugoslavije in Predsedstvo Zveze ko- 
munistov Jugoslavije in sporočili, da bodo jutri ali pojutrišnjem na seji Zvez- 
nega izvršnega sveta ocenili ves ta položaj in se odločili za eno od najbolj 
optimalnih možnih variant in potem v tej smeri nadaljevali z delom. 

Vsa ta razprava je imela en sam cilj, vendarle storiti vse, kar je mogoče, da 
bi do konca leta naloge, ki smo jih postavili, opredelili, zato da bi delavci v orga- 
nizacijah združenega dela imeli kar največ elementov za življenje in delo V 
1981. letu in naslednjih letih in seveda še drugi cilj, da bi vendarle vsi ti 
dogovori bili kar najbolj stabilizacijsko naravnani. 

Če omenim še drugi del te razprave, naj povem, da se je ugotovilo, da tudi 
to, kar je ponujeno v dogovorih, še ni dovolj stabilizacijsko in da v teh razpra- 
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vah vsaj v nekaterih strukturah, še preveč izhajajo iz dosedanjih rešitev, kot 
je to na primer emisija Narodne banke, selekcijski krediti, vztrajanje na kratko- 
ročnih sredstvih za investicije in tako dalje, zaradi česar se na -celotni fronti 
investicij še naprej goje velike in nerealne ambicije. V zvezi z družbeno repro- 
dukcijo je bilo rečeno, da je treba pravzaprav mnogo bolj rigorozno oceniti, kje 
v resnici smo, ker če želimo — poudarjam — resnično (realizirati družbeno hote- 
nje, da se bomo v naslednjih petih letih stabilizacijsko obnašali, potem moramo 
odločneje odpraviti v naši politiki in ukrepih tiste vzroke, ki omogočajo infla- 
cijsko obnašanje. Pri tem pa je treba kljub vsem težavam, ki nastajajo, odločneje 
zmanjšati spreminjanje kratkoročnih kreditov v dolgoročne, odločneje zmanj- 
šati napajanje naših investicij iz primarne in sekundarne emisije in se za manj- 
kajočo akumulacijo veliko bolj realno soočiti s precej manjšimi možnostmi za- 
dolževanja v tujini. Ze ob zadnjih ocenah je namreč precej na dlani, da bo že 
letošnji deficit, ki ga z obnašanjem republiki in pokrajin presegamo predvsem na 
področju uvoza opreme, izredno težko zmanjšati, ker je najemanje kreditov 
v nekaterih državah nekoliko težje, kot se je to (predvidevalo. Ni realno, da bi 
lahko v naslednjih letih računali s sredstvi iz tujine, kot so še predvidena 
v teh dogovorih. Sprejeti je treba racionalnejše, bolj objektivne in zožene va- 
riante. Pri tem je bilo celo poudarjeno, da bi bilo treba podvreči reviziji že 
sklenjeni družbeni dogovor izvršnih svetov republik in pokrajin o kontinuiteti 
zadolževanja, ker je ocenjeno, da ni realno, da bi republike in pokrajine lahko 
uresničile v bistvu to, kar je bilo predvideno za zadolževanje v 1981. in 1982. 
letu kot kontinuiran dogovor republik in pokrajin, ker pač »ni zvonov« kot je 
nekdo dobro rekel. Glavni razlog »zakaj se ne zvoni-« je ta, da ni realno računati 
s temi sredstvi. Zato bi se bilo treba za 1981. in 1982. leto ponovno dogovoriti 
in oceniti realne možnosti zadolževanja, ne pa nepreverjeno vztrajati na kon- 
tinuiteti in na tej osnovi potem celo predvidevati možnosti zadolževanja za 1983., 
1984. in 1985. leto. 

Enako kat za področje zadolževanja je bilo govora tudi o zveznem prora- 
čunu, ki je eden izmed pomembnih dejavnikov, zlasti kar zadeva armado in 
nekatere druge dejavnosti, ko ni mogoče več računati z dosedanjimi stopnjami 
zajemanje dohodka iz gospodarstva. Pri predvidevanju proračunskih sredstev bo 
namreč treba biti veliko bolj rigorozen in precej bolj stabilizacijski. 

Se posebej pa je bilo poudarjeno, da pa je kljub vsem tem težavam treba pri 
deviznem tržišču upoštevati predvsem likvidnost TOZD, OZD in republik ter 
federacije in ne obratno, nenazadnje pa je treba upoštevati, da bodo morala 
biti emisijska in kreditna sredstva v naslednjih letih bistveno zmanjšana. Zaradi 
tega vse navedene ambicije, ki so še prisotne, niso realne. 

Skratka, če hočemo biti res stabilizacijski, moramo oceniti kot realne še 
mnoge elemente, ki so že prisotni v tem dogovarjanju. Zato tudi taka ocena pri 
dogovoru na primer za manj razvite, kjer je v zvezi s sedanjim predlogom 
razpon od 0,80 do 2. Seveda je to izredno velik razpon, ki ne more predstavljati 
okvira za dogovor, glede na to pa, da je bil v družbenih svetih sprejet politični 
dogovor za naslednje petletno obdobje, pa je nujno, da ostanejo nerazviti tisti, 
ki so bili doslej, kar je sedaj popolnoma jasno. V družbenih svetih je bilo tudi 
poudarjeno in sprejeto kot politično stališče vseh, da mora dobiti Kosovo v na- 
slednjem petletnem obdobju večji delež, da bi se lahko razvijalo, ker je dejansko 
najbolj zaostalo. Prav tako je jasno, da bo verjetno treba storiti vse, da bi skle- 
nili nek dogovor, da ne rečem, kompromis, ki bo nekje v sredini med temi 
ekstremi in ki bo vendarle zagotovil večjo možnost razvoja Kosovu in zago- 
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tovil del sredstev tudi drugim nerazvitim. To, kar je treba iskati, je verjetno 
to, da bodo morale nekatere republike svoja dokaj ekstremna stališča skušati 
uskladiti na določeni realnejši oceni. Mislim, da je za nas realna tista ocena, 
ki je napisana v predlogu skupine delegatov, o ravni sredstev, ki smo jih v tem 
letu nominalno dajali, s tem da bo pač pretežni del namenjen krepitvi proizvod- 
nih sredstev, manjši del pa za družbene dejavnosti in da se bodo še ta sredstva 
v bistvu vsako leto degresivno zmanjševala, kar je konec koncev po vseh teh 
ostrih razpravah korigiran predlog Zveznega izvršnega sveta, ki je predlagatelj 
novih rešitev v teh sporazumih. 

Skratka, predlagam, da sprejmemo to usmeritev skupine delegatov, hkrati 
pa na podlagi te razprave in razprave, ki morda še bo, opozorimo na to, da bi 
bih glede usklajevanja vprašanj, ki so že tik pred uskladitvijo, vsi skupaj veliko 
bolj stabilizacijski, kot smo in kot so to pokazale dosedanje rešitve. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa tovariš Bule. 
Kdo še želi razpravljati? Besedo ima tovariš Milivoj Samar. 

Milivoj Samar: Glede akta, ki ste ga prejeli danes, predlagam, da ga 
dopolnite, in sicer: na 1. strani, kjer je navedeno, kako izpeljati usklajevanje 
in kako priti do dogovorov in do preostalih planskih aktov, ne bi kazalo 
opredeljevati tega kar je v oklepaju, da bi prav vprašanje ljudske obrambe in 
manj razvitih bilo tisto, ki bi ga bilo treba za vsako ceno uskladiti do konca 
leta. Ob varianti, ki jo je omenil tudi tovariš Bule, mislim, da če gremo z dolo- 
čenim dogovorom tudi v 1981. leto, bi v dogovorih vendarle morali trdno opre- 
deliti roke, da se nam ne ponovi to, kar se nam je v preteklem planskem 
obdobju, ko smo tik pred koncem sprejeli nekaj bistvenih dogovorov. 

Na 4. strani v zvezi z nafto bi bilo treba besedilo dopolniti v tem smislu, 
da bi jasneje prišlo do izraza, da gre za to, da prevzema združeno delo v okviru 
posamezne republike in v okviru samoupravne interesne skupnosti dejansko 
obveznost, da zagotavlja sredstva za območje republike, kot tudi, da je pri pre- 
skrbi z nafto pravzaprav osnovni namen, da potratniki v tej isti republiki prek 
racionalne porabe nafte privarčujejo tudi nekaj na devizah. S tem ne bi bilo 
mogoče razumeti, da gre pri tem, ko govorimo o enakomernosti in o potrebah 
in možnostih, za posplošeno ugotovitev potreb in možnosti na ravni vseh re- 
publik in pokrajin. Želimo, da se dejansko v vsaki avtonomni pokrajini in v 
vsaki republiki napove boj za racionalnejšo uporabo tovrstne energije. 

Na 5. strani mislim, da je pri zadnji alinei točke c, ki navaja politiko in 
razvoj gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo, sprejemljivo, da se 
v kreditih Mednarodne banke za obnovo in razvoj poveča delež kreditov za SAP 
Kosovo. Gre sicer za povečanje deleža za nerazvite, drugo pa je potem dogo- 
varjanje glede razporejanja sredstev v korist Kosova. Lahko pa bi v tej alinei 
navedli, da gre za večji delež v korist nerazvitih, ali pa, da se morda glede 
tega ne opredelimo in alineo črtamo. 

Glede naslednje alinee v točki d, v kateri se navaja obseg sredstev za po- 
trebe Jugoslovanske ljudske armade, bi morala priti do izraza navedba, da na 
podlagi teh dogovorov zagotavljamo določena stabilna sredstva za njihovo reali- 
zacijo. Tako ne bi prišla pod vprašaj realizacija dogovorjenih programov. 

Morda bi kazalo tudi, da za 2. točko dodamo navedbo, v kateri bi še enkrat 
posebej poudarili napore pri nadaljnjem dogovarjanju v smislu stabilizacijske 



40. seja 677 

naravnanosti, v smislu oženja obsega skupnih interesov in ciljev in večjo naslo- 
nitev na samoupravne planske akte. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Samar. 
Kdo se bo opredelil do vprašanj, ki jih je omenil tovariš Samar? Ali je 

potrebno, da se glede sprememb, ki jih je predlagal, sestane skupina? 

Jože Globačnik (iz klopi): Menim, da to ni potrebno. Skupina namreč 
soglaša s temi spremembami. Končno besedilo naj se popravi v skladu s temi 
spremembami. 

Predsednica Tina Tomlje: Predlagam zboru, da glede na to, da ne 
oporekamo dopolnitvam, ki jih je dal predstavnik Izvršnega sveta in ker ne gre 
za sklep, pač pa za usmeritev, ki se nanaša deloma na dejavnosti Izvršnega sveta, 
deloma pa tudi že na delegacijo Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin, sprejmemo to kot orientacijo, končno besedilo pa se popravi v smislu 
pripomb tovariša Samar j a, s čimer soglaša tudi tovariš Jože Globačnik. 

Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem 
razpravo in dajem na glasovanje poročilo Odbora za družbenoekonomske od- 
nose in skupine delegatov o obravnavi informacije o ipoteku usklajevanja dogo- 
vorov o temeljih družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981—1985 in obrav- 
navi informacije o pripravah planskih dokumentov SR Slovenije za obdobje 
1981—1985, z usmeritvami. 

Kdor je za tako poročilo z usmeritvami, 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 poročila medzbo- 
rovske skupine delegatov, skupaj z usmeritvami. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

Danes smo na klop prejeli predlog sklepa o imenovanju skupine delegatov 
za proučitev družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupno- 
stih materialne proizvodnje in zakonskih aktov s tega področja, ki ga je pred- 
lagala Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. 

Zeli kdo razpravljati o predlogu tega Oklepa? (Ne.) Dajem na glasovanje 
predlog sklepa. Kdor je za predlog sklepa, naj prosim dvigne roko! (Vsi dele- 
gati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep 
o oblikovanju skupine delegatov. 

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

Na zadnji seji ni bilo postavljeno nobeno novo delegatsko vprašanje. 
Zeli morda kdo danes postaviti delegatsko vprašanje? (Da.) Besedo ima tova- 

rišica Majda Naglost. 

Majda Naglost: Tovarišice in tovariši delegati! Skupščina SR Slove- 
nije je na seji Zbora združenega dela dne 30. januarja 1980 s sprejemom zakona 
o hranilno-kreditnih službah in blagajnah vzajemne pomoči razveljavila zakon 
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o nadomestilu dela obresti za investicije v zasebnem kmetijstvu. Ker pa je bilo 
v skupščinskih razpravah ob sprejemu zakona o hranilno-kreditnih službah 
ugotovljeno, da so nadomestila obresti za investicijske kredite, ki jih kmetje 
dobijo iz hranilnih vlog hranilno-kreditnih služb kmetijskih organizacij, še 
vedno potrebna kot ekonomski ukrep in spodbuda kmeta za investicijske odlo- 
čitve kot odločujočega faktorja za povečanje kmetijske proizvodnje, je Zbor 
združenega dela Skupščine SR Slovenije na omenjeni seji zadolžil Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, da do meseca julija 1980. leta pripravi predlog rešitev 
za prihodnji sistem nadomeščanja obrestnih razlik hranilno-kreditnim službam 
za omenjene kredite s tem, da se do meseca septembra 1980 leta tudi sprejmejo 
ustrezne rešitve. 

Od reševanja tega vprašanja je namreč odvisna celotna investicijska poli- 
tika v zadružnem sektorju kmetijstva in uresničitev bodočih planskih nalog, ki 
jih predvideva tudi osnutek dogovora o temeljih plana kmetijstva v zvezi s pro- 
izvodnjo hrane. Vse do 1979. leta je namreč zadružništvo izpolnjevalo zastavljeni 
plan naložb. V 1979. letu, predvsem pa v 1980. letu, so nastopile hude težave 
zaradi pomanjkanja bančnih sredstev za investicije v zasebni sektor kmetij- 
stva. Zato v 1980. letu prav gotovo ta program investicij ne bo uresničen. 

Kmetijske organizacije so za kmetije imele na razpolago v tem času skoraj 
samo sredstva hranilno-kreditnih služb, ki pa zahtevajo zaradi visokih obresti 
družbeno intervencijo v obliki regresiranja obrestne mere, in sicer do 10%, 
odvisno od gibanja poprečne obrestne mere v Sloveniji v tekočem letu, iz sred- 
stev republike in iz sredstev občin, odvisno od razvitosti občine oziroma od od- 
stotka kmečkega prebivalstva v občini. Tako je bilo vsaj doslej to urejeno. 

Seveda, ker je to vprašanje odprto in ker je pred nami 1981. leto in s tem 
naslednje srednjeročno obdobje in ker dogovor o temeljih plana opredeljuje 
proizvodnjo hrane predvsem v zasebnem sektorju tudi v tem smislu, da bodo 
obresti še regresirane, zato v zvezi s to problematiko predvsem vprašujem, kaj 
je doslej Izvršni svet storil glede te zadolžitve Zbora združenega dela oziroma 
kaj namerava storiti glede tega vprašanja v naslednjem obdobju? Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomi j e : Hvala lepa. Na seji trenutno ni prisoten 
predstavnik Izvršnega sveta. Zato bom delegatsko vprašanje posredovala Izvrš- 
nemu svetu in zagotovila, da bo odgovor dan na naslednji seji zbora. Tovariš 
Dušan Sinigoj, verjetno ne morete dati odgovora na postavljeno delegatsko 
vprašanje o regresiranju obresti za kredite v zasebnem kmetijstvu? (Ne.) 

Vračamo se na 3. točko dnevnega reda. 
Tovariš Repar se je vrnil s sestanka medzborovske skupine delegatov, ki je 

obravnavala predlagani sklep k tej točki dnevnega reda. Besedo dajem tova- 
rišu Reparju. 

Stane Repar: Medzborovska komisija je proučila razpravo v vseh treh 
zborih in ugotovila, da iz razprav ne izhaja, da bi bilo potrebno dopolnjevati ali 
spreminjati predlaganih sklepov. Konkretne pripombe bo mogoče upoštevati pri 
pripravi poslovnikov in pri nadaljnjem delu vseh subjektov delegatskega siste- 
ma. Torej, predlog medzborovske komisije je, da zbor sprejme sklep v besedilu, 
kot je bil predlagan. 
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Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Dajem na glasovanje predlog 
sklepa k 3. točki dnevnega reda. 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 zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
iS tem je izčrpana tudi 3. točka dnevnega reda in hkrati vse točke dnevnega 

reda današnje seje, zato zaključujem sejo Družbenopolitičnega zbora. 

(Seja zbora je bila zaključena ob 13.10.) 



41. seja 

(5. novembra 1980) 

Predsedovala: Tina Tomlje, 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Pričetek seje ob 9.10. 

Predsednica Tina Tomlje: Pričenjam 41. sejo Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost na današnji seji so opravičili: Marija Aljančič, Geza Bačič, 
Lojzka Cotar, Ivan Godec, Stane Repar, Ciril Sitar, Štefanija Zagmaister in 
Emil Šuštar. 

Po določbah poslovnika Skupščine SR Slovenije Družbenopolitični zbor ni 
pristojen za obravnavo in sklepanje o pobudi Skupščin občine Litija in Zagorje 
ob Savi, o uresničevanju ustavnih določil glede materialne osnove oziroma si- 
stema financiranja krajevnih skupnosti, z osnutkom ugotovitev stališč in skle- 
pov Skupščine SR Slovenije, o zagotavljanju materialne osnove za zadovoljeva- 
nje skupnih in splošnih potreb delovnih ljudi in občanov v krajevnih skup- 
nostih. 

Predlagam, da se zbor na podlagi prvega odstavka 90. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije z glasovanjem odloči, ali bo pobudo Skupščin občin Li- 
tija in Zagorje ob Savi obravnaval v skladu z 88. členom poslovnika Skupščine 
SR Slovenije kot zainteresiran zbor. 

Kolikor se s predlogom strinjate, prosim, da o njem glasujete. Kdo je za ob- 
ravnavo predloga? (Vsi delegati dvignejo roko. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
Vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno odločil, da bo obravnaval 
pobudo Skupščin občin Litija in Zagorje ob Savi v skladu z 88. členom poslovni- 
ka Skupčine SR Slovenije. 

Osnutki zakonov iz 10. 11., 12. in 13. točke predlaganega dnevnega reda 
Skupščini SR Slovenije niso bili predloženi, zato te osnutke zakonov ter osnutek 
zakona o republikah in pokrajinah, ki se štejejo za gospodarsko manj razvite 
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v obdobju od leta 1981 do leta 1985, ki je bil sicer Skupščini predložen, pa po 
vsebini spada v sklop ostalih osnutkov zakonov, umikam z dnevnega reda. Tako 
z dnevnega reda umikam 9., 10., 11., 12. in 13. točko dnevnega reda. 

Glede na to predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 40. seje Družbenopolitičnega zbora, 
2. osnutek zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti, 
3. predlog zakona o notranjih zadevah, 
4. predlog zakona o ustanovitvi Republiškega družbenega sveta za vpra- 

šanja družbene ureditve, 
5. predlog zakona o ustanovitvi Republiškega družbenega sveta za go- 

spodarski razvoj in ekonomsko politiko, 
6. predlog zakona o ustanovitvi Republiškega družbenega sveta za vzgojo 

in izobraževanje, 
7. predlog zakona o ustanovitvi Republiškega družbenega sveta za medna- 

rodne odnose, 
8. pobudi Skupščin občin Litija in Zagorje ob Savi o uresničevanju ustav- 

nih določil glede materialne osnove oziroma sistema financiranja krajevnih 
skupnosti, z osnutkom ugotovitev, stališč in sklepov Skupščine SR Slovenije o 
zagotavljanju materialne osnove za zadovoljevanje skupnih in splošnih potreb 
delovnih ljudi in občanov v krajevni skupnosti, 

9. volitve in imenovanja, 
10. predlogi in vprašanja delegatov. 
Predlagajo delegati kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Ne.) 
Ker predlogov ni, ugotavljam, da je predlog dnevnega reda sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisni- 
ka 40. seje zbora. 

Predlagajo delegati kakšno spremembo ali dopolnitev zapisnika? (Ne.) 
Ker ni predlogov za spremembo ali dopolnitev zapisnika, dajem zapisnik na 

glasovanje. Kdor je za potrditev zapisnika, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno odobril zapisnik 40. seje 
zbora. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o 
splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti. 

Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije. V okviru Skupščine so osnutek obravnavali: Odbor za družbeno- 
politični sistem Družbenopolitičnega zbora, Komisija za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve, Zakonodajno-pravna komisija in Komisija za pravo- 
sodje. 

Predstavnik predlagatelja k tej točki dnevnega reda je član Izvršnega sveta 
in republiški sekretar za ljudsko obrambo, tovariš Martin Košir, ki bo podal 
uvodno obrazložitev. Besedo ima tovariš Martin Košir. Prosim. 

Martin Košir: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Samoupravni položaj delovnega človeka in njegova odločujoča vloga v naši druž- 
bi sta temeljni vrednoti, na katerih gradimo naš današnji in jutrišnji razvoj. 
Neodtujljiva in izvirna je pravica delavca do dela in do odločanja o pogojih 
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in rezultatih svojega dela. Neodtujljiva je pravica delovnega človeka, da svoj 
samoupravni položaj varuje, da izgrajuje celovit sistem splošne ljudske obrambe 
in družbene samozaščite za ohranitev in varovanje pridobitev naše družbe in 
njej nemoten samoupravni socialistični razvoj. 

S takšnega položaja našega človeka in občana se razvijata in krepita splošna 
ljudska obramba in družbena samozaščita kot organizirano, celovito in enotno 
usmerjeno delovanje subjektov naše družbe. Kolikor močnejši je naš samo- 
upravni položaj človeka, toliko močnejša je naša obrambna prpravljenost. Ob- 
rambno in samozaščitno delovanje delovnega človeka tako ni le njegova dolž- 
nost, temveč predvsem njegova pravica in vsakdanja potreba. 

To je temeljna usmeritev, ki so jo sprejeli tudi zbori Skupščine SR Slove- 
nije v decembru preteklega leta ob obravnavi predloga za izdajo zakona o 
splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti. Čas, v katerem živimo, tovari- 
šice in tovariši, je poln političnih in družbenoekonomskih nasprotij. Živimo v 
obdobju, ko se velesile v svetu vse bolj intenzivno borijo za prevlado, za nova 
interesna področja in ko oborožene sile vse pogosteje postajajo sredstva za raz- 
reševanje nakopičenih nasprotij. V Afganistanu in Kampučiji se stopnjuje med- 
sebojno nezaupanje velikih, razkorak med razvitimi in nerazvitimi je čedalje ve- 
čji. Svet ne pretresa le energetska kriza, pretresa ga kriza v mednarodnih 
odnosih, ki poslabšujejo vojne in politične razmere, ekonomske, kulturne ter 
druge odnose. Vse bolj pogosti so tudi spopadi med neuvrščenimi državami, ki 
pod stalnimi grožnjami in pritiski krepijo svoje obrambne priprave, pogosto na 
račun počasnejšega lastnega gospodarskega razvoja. 

Po nekaterih ocenah se je danes v svetu porabilo za oboroževanje kar 500 
milijard dolarjev in samo Združene države Amerike in Sovjetska zveza sta v 
nerazvite države prodali za okoli 47 milijard dolarjev orožja. Oba vojaška blo- 
ka imata danes v Evropi po teh ocenah okoli 250 divizij, 55 000 tankov, 20 000 
bojnih letal in 10 000 nuklearnih bojnih sredstev. 

V vojaško vajo obeh strani je bilo vključenih samo na evropskem prostoru 
okoli milijon vojakov. Na širšem območju Sredozemlja je več kot 18 000 tankov 
in 3200 bojnih letal. V Sredozemlju in Perzijskem zalivu so skoncentrirane ve- 
like pomorske sile. Ves ta grozeči arzenal je razporejen ob klasičnih operativnih 
in strateških smereh in se neprestano dopolnjuje. Specialna vojna je postala 
sredstvo za uveljavljanje interesov velikih, ki se pri tem ne izogibajo niti najbolj 
grobih intervencij. Prisotni so tudi poskusi, da se oslabi gibanje neuvrščenih. 
Območja na črti Sredozemlje—Bližnji vzhod—Azija, so postala danes fronta, 
na kateri se srečujejo interesna področja obeh velesil. 

Reševanje podedovanih nasprotij med Irakom in Iranom z orožjem, odpira 
v tem prostoru na široko vrata in možnosti za še eno zunanjo intervencijo in 
razširitev interesa velesil v dveh neuvrščenih deželah. To pa povečuje zanima- 
nje velikih tudi za celotno območje južne Evrope in Balkana. V borbi za vzpo- 
stavljanje ravnotežja strateško nuklearnih sredstev uporabljajo velesile še na- 
prej strategijo postopnega osvajanja pozicij v svetu ter strategijo posrednega 
nastopanja, s katero se izogibajo medsebojnim spopadom, neposredno pa ogro- 
žajo varnost in mir v svetu. 

Razvoj mednarodnih razmerij otežuje tudi naša prizadevanja za še večjo 
poglobitev in okrepitev dobrih sosedskih odnosov z vsemi sosednjimi deželami. 
Posebnega pomena so tudi dogajanja na Poljskem, pri katerih je prišla do pol- 
nega izraza preživelost obstoječega etatistično-administrativnega urejanja druž- 
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benih razmerij. Od tega, v kolikšni meri bodo uresničeni prav interesi poljskega 
delavskega razreda, je odvisna tudi stabilnost razmer v tem delu Evrope. V tem 
primeru se je še enkrat potrdilo, da le demokratizacija na vseh področjih družbe 
lahko zagotavlja njen nadaljnji in socialistični razvoj. 

Ko smo ob koncu preteklega leta ocenjevali vojaško-politične razmere v 
svetu, smo ugotovili, da se zoper takšna dogajanja v svetu, ki posredno ogrožajo 
tudi varnost naše države, lahko upremo z doslednim uresničevanjem uveljav- 
ljanja vseh temeljnih načel razvoja in graditve naše družbe ter načel, ki jih 
uveljavljamo v naši zunanji politiki. 

To lahko danes ponovimo še z večjim poudarkom. Z nenehno borbo za ure- 
sničevanje izvirnih načel neuvrščenosti, s prizadevanjem za miroljubno reševa- 
nje sporov moramo še v večji meri prispevati h krepitvi vloge neuvrščenosti. To 
je pot, ki zapira vrata vmešavanju velesil v notranje zadeve posameznih dežel. 

Pri tem moramo kot realno sprejeti dejstvo, da se tudi v praksi nekaterih 
držav v veliki družini neuvrščenih uporablja oborožena sila kot sredstvo, za 
razreševanje medsebojnih spornih vprašanj. Zato moramo še bolj delovati v 
smeri, da neuvrščene države razvijajo takšne instrumente in sredstva, s katerimi 
bodo lahko učinkovito razreševale medsebojne nesporazume na miren način. Ta- 
ko bomo okrepili vlogo in politiko neuvrščenih in prispevali k njeni enotnosti, 
obenem pa preprečili poskuse slabitve tega gibanja. 

Enkraten in svojstveno plebiscitaren je bil odgovor naših narodov in na- 
rodnosti ob bolezni in smrti predsednika Tita v maju tega leta vsem tistim, 
ki so zastavljali vprašanje, kaj bo z Jugoslavijo po Titu. Odgovor je bil jasen. 
Tito je bil odraz naše poti in zato je tudi Titova pot naša pot! Prav ti krogi, ka- 
terih dejavnost se na žalost vedno znova oživlja takoj ko se poslabšajo razmere 
v svetu, danes napovedujejo razpad našega samoupravnega, gospodarskega in 
političnega sistema in podobno. Ekonomska recesija, ki danes pretresa svet, ni 
obšla tudi našega gospodarstva. Seveda pa se moramo zavedati tudi pomanjklji- 
vosti, ki so prisotne v naši družbi, in ki jih v preteklosti nismo razrešili in od- 
pravili. 

Visoka inflacijska rast in prekomerna poraba vseh vrst ter upadanje kon- 
kurenčnosti na zunanjih tržiščih, so temeljni vzroki sedanjih težav. Čvrsto smo 
odločeni, da bomo te slabosti in težave odpravili. Mislim pa, da naša enotnost 
pri zastavljenih nalogah za stabilizacijo in družbenogospodarski sistem doslej še 
ni bila tako odločna, celovita in učinkovita. Delovni ljudje zaupajo v naše skup- 
ne moči, da bomo nakopičene probleme lahko premagali tudi z odrekanjem. 
Trdno smo odločeni, da naš razvoj vežemo le na dejanske materialne možnosti, 
čeprav bomo za to mnoge potrebe zadovoljevali počasneje in v manjšem ob- 
segu kot doslej. Nekateri rezultati teh prizadevanj se že kažejo. 

Z dosedanjim izvajanjem stabilizacijske politike, krepimo našo obrambno in 
varnostno sposobnost. Tudi to je prispevek k vlogi in pomenu, ki ga ima danes 
Jugoslavija v svetu. Nerealno bi bilo pričakovati, da se bodo razmere v svetu 
hitro izboljšale, saj so temeljni vzroki nasprotij v svetu zelo globoki. Možnost za 
razširitev spopada med Irakom in Iranom zaradi zavarovanja naftnih ležišč je 
danes prisotna bolj kot kdajkoli prej. To potrjuje tudi zavlačevanje in težave 
pri nadaljevanju pogovorov o omejevanju strateškega oboroževanja ter pri pri- 
pravah na Konferenco o evropski varnosti in sodelovanju v Madridu. 

Tem možnostim in procesom moramo prilagoditi naše napore za krepitev 
varnosti, obrambne sposobnosti in trdnosti celotne družbe. Aktivno podpiramo 
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vse napore za nadaljevanje pogovorov o omejevanju strateškega oboroževanja, 
za uspeh Madridske konference in napore za misije dobre volje neuvrščenih pri 
razreševanju trenutno najnevarnejšega zapleta na Srednjem vzhodu. Borba 
za mir, za novo ekonomsko ureditev, za nadaljnje povezovanje vseh naprednih 
in miroljubnih sil v svetu morajo biti in ostati temeljna usmeritev naše celotne 
politike. 

Tovarišice in tovariši! Neposredno vključevanje delovnih ljudi in občanov v 
odločanje o uresničevanju nalog obrambne varnosti in zaščite v vseh življenj- 
skih in delovnih okoljih, je ena izmed najpomembnejših usmeritev zveznega 
ter republiškega kongresa Zveze komunistov, ki pomeni nadaljevanje procesa 
podružbljanja splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite. To ni le te- 
meljno napotilo za usmerjanje celotnega razvoja obrambnega in samozaščitnega 
delovanja, ampak tudi konkretna vsakdanja naloga vseh delovnih ljudi in ob- 
čanov, samoupravnih organizacij in skupnosti ter drugih družbenih subjektov. 

Uveljavljanje priporočil in sklepov o nadalnjem uresničevanju zasnove splo- 
šne ljudske obrambe in družbene samozaščite, ki jih je sprejela v začetku tega 
leta Skupščina SR Slovenije, je še bolj spodbudilo široko zastavljeno, poglob- 
ljeno ter praktično delovanje pri razvijanju splošne ljudske obrambe in druž- 
bene samozaščite. Takšno spodbudo predstavljajo tudi zaključki seje Centralnega 
komiteja Zveze komunistov Slovenije konec preteklega leta, na kateri se je ob- 
ravnavalo uresničevanje zasnove splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite. Obrambne priprave republike v tem letu so potekale na podlagi ome- 
njenih priporočil in sklepov ter stališč in usmeritev Predsedstva SR Slovenije, 
njegovega Sveta za ljudsko obrambo, Komiteja za splošno ljudsko obrambo 
in družbeno samozaščito SR Slovenije ter Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije. V občinah, krajevnih skupnostih in v organizacijah združenega dela, 
pa tudi na podlagi usmeritev, ki so bile sprejete v občini. 

Naloge, ki so bile načrtovane za to leto, bodo izpolnjene. V preteklem letu 
so bili ustanovljeni v temeljnih organizacijah združenega dela, v krajevnih 
skupnostih, v občinah, v pokrajinah ter v republiki pa tudi v velikih gospodar- 
skih sistemih komiteji za splošno ljudsko obrambo ter družbeno samozaščito. 
Komiteji so se hitro in učinkovito uveljavili. S spremljanjem, usmerjanjem 
in usklajevanjem aktivnosti vseh nosilcev obrambne zaščite zagotavljajo večjo 
učinkovitost celotnega obrambnega in samozaščitnega sistema in enotnost nje^ 
govega delovanja. To se je potrdilo še zlasti v času zaostrenih vojaških političnih 
razmerij v prvi polovici letošnjega leta. Na območju republike deluje danes že 
več kot pet tisoč komitejev za splošno ljudsko obrambo in družbeno samoza- 
ščito. Sprejeti so varnostni ukrepi. Dokončali smo tudi dopolnjevanje obrambnih 
načrtov na osnovah, ki pomenijo večjo konkretnost in realnost delovanja druž- 
benogospodarskega ter političnega sistema ob morebitnem prehodu v vojne raz- 
mere in delovanja v vojni. 

V samo izdelavo načrtov je bilo neposredno vključeno veliko število delov- 
nih ljudi in občanov, kar ne pomeni le njihovo pripravljenost za delovanje v 
oteženih razmerah, ampak predvsem uveljavitev njihove neposredne pobude 
in ustvarjalnosti pri razreševanju konkretnih vprašanj obrambe in samozaščite. 
Načrti, določeni v tem letu za razvoj teritorialne obrambe, bodo uresničeni v 
celoti. Dosežena bo ustrezno višja stopnja pripravljenosti enot in štabov terito- 
rialne obrambe kot najširša oblika organiziranja in pripravljanja delovnih ljudi 
in občanov za oborožen splošni ljudski odpor, če bi to bilo potrebno. 
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Naloge na področju priprav in urejanja prostora za obrambo in zaščito, ki 
smo jih pred letom dni šele opredeljevali, so sedaj v precejšnji meri že vklju- 
čene v delo in plane v večini družbenih in gospodarskih dejavnosti. Nadaljujejo 
se priprave proizvodnje za oborožene sile in vojne potrebe. Splošna ljudska ob- 
ramba in družbena samozaščita postajata čedalje bolj neločljivi, sestavni del 
rednega dela temeljnih in drugih organizacij združenega dela, krajevnih skup- 
nosti in občin, samoupravnih interesnih skupnosti in drugih samoupravnih orga- 
nizacij in skupnosti. 

V enotah in štabih civilne zaščite je že vključenih okoli 13 % vseh prebival- 
cev republike. Materialna opremljenost in usposobljenost civilne zaščite še nista 
zadovoljivi. V večji meri moramo razviti preventivno delovanje civilne zaščite, 
zlasti pri zaščiti družbenega premoženja. Naravne ujme so v tem letu že povzro- 
čile škodo za okoli dve milijardi dinarjev, ki bi bila lahko občutno nižja, če bi 
bolj uveljavljali preventivne ukrepe. Veliko škodo na materialnih dobrinah 
povzročajo tudi požari in druge nesreče. Na podlagi izkušenj, pridobljenih pri 
graditvi zaklonišč, so bile sprejete nove usmeritve, ki pomenijo določitev dolgo- 
ročne politike zaklanjan j a in še uspešnejše uresničevanje tega ukrepa. 

Letos bo v obrambno usposabljanje vključenih okoli 350 do 400 tisoč delov- 
nih ljudi in občanov. Večji poudarek je dan usposabljanju za opravljanje nalog 
civilne in narodne zaščite. Izobraževanje in usposabljanje mladine za obrambo 
in zaščito poteka po sprejetih načrtih in programih. Z delom je začel Republiški 
center za obrambno usposabljanje. Boljši rezultati so bili doseženi tudi pri us- 
merjanju mladih v vojaške šole in za poklicna dela na področju ljudske obram- 
be. Delovni ljudje in občani vse bolj vključujejo v planske akte za obdobje 
1981—1985 tudi naloge naše splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite 
kot sestavnih delov redne dejavnosti vseh nosilcev planiranja. Tako se nepo- 
sredno uveljavlja pravica delovnega človeka, da v skladu s svojimi skupnimi 
potrebami ter možnostmi krepi in razvija obrambno in zaščitno pripravljenost. 
Opredeljen je razvoj posameznih sestavin obrambe in zaščite v naslednjih petih 
letih. V kar največji meri si prizadevamo za smotrno in gospodarno uporabo 
sredstev, namenjenih za potrebe splošne ljudske obrambe in družbene samoza- 
ščite. V preteklem letu smo za to namenili 0,5 % ustvarjenega narodnega do- 
hodka. 

Izvršni svet je tudi za naslednje srednjeročno obdobje predlagal Skupščini 
SR Slovenije, da se za naloge ljudske obrambe in družbene samozaščite nameni 
do 0,5 odstotka sredstev od ustvarjenega narodnega dohodka. Prednost bodo 
imele tiste naloge, ki neposredno krepijo obrambno in samozaščitno pripravlje- 
nost kot na primer oborožitev, opremljanje civilne zaščite, preventivni ukrepi 
civilne zaščite, obrambno usposabljanje in naloge urejanja prostora za obrambo 
in zaščito. Izven teh naj bi se uresničevale le naloge, ki so neodložljive in ne- 
posredno bistveno prispevajo h krepitvi obrambne varnosti in zaščite ter tudi k 
uresničevanju usmeritev razvoja našega gospodarstva v naslednjih petih letih. 
Izkušnje v tem letu so pokazale, da moramo posvetiti večjo pozornost oblikova- 
nju načrtovanih blagovnih rezerv in materialnih zalog zelo kritičnih surovin in 
polizdelkov, kakor tudi izgradnji potrebnih skladiščnih prostorov. Poleg njihove- 
ga pomena v primeru izrednih razmer ali vojne pomagamo z njimi obvladovati 
tudi razna občasna aktualna neskladja na našem trgu. Zato moramo zagoto- 
viti njihovo stalno obnavljanje in povečevanje. 



686 Družbenopolitični zbor 

Tovarišice in tovariši! Ena izmed značilnosti, ki spremlja naša celotna 
prizadevanja pri krepitvi obrambne sposobnosti v tem letu, je tudi oblikovanje 
nove zakonske ureditve splošne ljudske obrambe in samozaščite. Doseženi re- 
zultati pri uresničevanju podružbljanja obrambne varnosti in njene funkcije v 
vseh sredinah, pomenijo neprecenljivo bogatitev z izkušnjami, ki morajo dobiti 
svoj odraz tudi v novih zakonskih rešitvah. Razprava o predlogu za izdajo no- 
vega zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti, katerega osnu- 
tek je danes pred vami, pomeni ustvarjalen prispevek k bodoči zakonski ure- 
ditvi. Številne pobude, več kot tristo predlogov in pripomb so dokaz velikega 
zanimanja delovnih ljudi in občanov, da se na družbeno samozaščitnem in ob- 
rambnem področju organizirajo v skladu z razmerami in potrebami. Večina teh 
predlogov je bila v osnutku upoštevana. Le manjšega dela teh predlogov pred- 
lagatelj ni mogel vgraditi v besedilo osnutka. 

Novosti v osnutku zakona so podane v obrazložitvi, v kateri so pojasnjeni 
tudi razlogi, zakaj so bili upoštevani posamezni predlogi. Poudaril bi le neka- 
tere rešitve v osnutku, ki pomenijo dograjevanje in dopolnjevanje ureditve glede 
organiziranega delovanja na tem področju 

1. Temeljna načela in splošne določbe. 
Namesto preambule so v osnutku zakona opredeljena temeljna načela in 

splošne določbe, ki skupaj predstavljajo politično osnovo ter zgoščen povzetek 
zasnove in temeljne organiziranosti splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite v samoupravni socialistični družbi. Ta načela so sicer zapisana v ustavnih 
določbah in političnih dokumentih, vendar zbrana na enem mestu predstavljajo 
osnovo za celotno vsebino zakona, usmeritev za posamezne rešitve in opredelju- 
jejo vlogo družbenopolitičnih in drugih organizacij na področju obrambe in sa- 
mozaščite. 

V osnutku zakona je predvidenih več vrst razmer v katerih bi bile izvajane 
določene aktivnosti kot na primer izredne razmere, neposredna vojna nevar- 
nost, druge nevarnosti za državo in podobno. V splošnih določbah so opredelje- 
ne le izredne razmere ter stanje na katerega je vezano določeno delovanje nosil- 
cev obrambe in zaščite. Za preprečevanje in odpravljanje posebnih razmer so 
določeni tudi posebni načrti. Drugih razmer naj bi se v zakonu ne opredeljeva- 
lo, ker mora biti celotni obrambni in samozaščitni sistem pripravljen v vseh 
razmerah glede na konkretne potrebe. Takšne razmere so poslabšanje vojaške in 
politične situacije in podobno. V teh primerih se izvajajo nekatere povečane 
aktivnosti v pripravljenosti družbe, ki pa jih ne kaže utesnjevati z zakonskimi 
določili. Določbe v osnutku zakona pa omogočajo angažiranje vseh sil in sred- 
stev splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite za obvladovanje različ- 
nih razmerij. Takšno stališče je bilo sprejeto tudi pri izdelavi osnutka zveznega 
zakona. 

2. Komite za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito. 
Na podlagi smernic Predsedstva SFRJ, Centralnega komiteja Zveze komu- 

nistov Jugoslavije, smernic Predsedstva SR Slovenije in Centralnega komiteja 
Zveze komunistov Slovenije ter v skladu s skupščinsko razpravo, so v zakonu 
v splošnih določbah opredeljene osnovne značilnosti organiziranja in delovanja 
komitejev za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito. Te določbe so 
nato razdelane v posameznih poglavjih, kjer so določene pravice in dolžnosti 
nosilcev obrambne zaščite. Komiteji so opredeljeni kot družbenopolitično ope- 
rativni organi temeljnih organizacij združenega dela, delovnih organizacij in 



41. seja 687 

drugih oblik združevanja dela in sredstev, krajevnih skupnosti, občin, pokraji- 
ne in republike. V tem smislu postajajo del družbenopolitičnega sistema. Komi- 
teji spremljajo, spodbujajo, usmerjajo in usklajujejo delo vseh nosilcev obramb- 
nega in družbenega samozaščitnega sistema, v vojni pa vodijo splošni ljudski 
odpor. V primeru oborožene agresije ali druge ogroženosti ustavne ureditve in 
pridobitve naše družbe, se morajo vse sile in sredstva družbe usklajeno vključe- 
vati v obrambo in zaščito. In prav komiteji morajo zagotoviti takšno celovito 
angažiranje vseh sil in sredstev, v določenem življenjskem in delovnem okolju. 

Komiteji ne posegajo v pristojnost drugih organov, ki morajo kot del red- 
ne dejavnosti opravljati tudi naloge splošne ljudske obrambe in družbene sa- 
mozaščite. Delno se spreminja le vloga sveta za ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito občinskih skupščin. Nekatere spremembe bodo nastale pri delova- 
nju odborov za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito v organiza- 
cijah združenega dela in v krajevnih skupnostih. Te spremembe so potrebne 
zato, da pri delovanju organov na področju splošne ljudske obrambe in družbe- 
ne samozaščite v krajevnih skupnostih, organizacijah združenega dela in dru- 
gih samoupravnih organizacijah in skupnostih, ne bi prihajalo do večtirnosti, v 
družbenopolitičnih skupnostih pa do prekrivanja pristojnosti. 

Opredelitev vloge komiteja za splošno ljudsko obrambo in družbeno samo- 
zaščito izhaja iz odgovornosti Zveze komunistov za uresničevanje obrambnih 
in samozaščitnih funkcij naše družbe. Odgovornost Zveze komunistov v pove- 
zavi z ostalimi socialističnimi silami se uveljavlja na celotnem področju splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite tudi prek delovanja komitejev za 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito. 

S takšno opredelitvijo komitejev za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito se uveljavlja ustavna vloga Zveze komunistov kot organizirane vo- 
dilne sile delavskega razreda in vseh delovnih ljudi pri graditvi socializma, pri 
varovanju nadaljnjega razvoja socialistične revolucije in socialističnih samoup- 
ravnih odnosov. Temu mora seveda odgovarjati tudi sestav komitejev. Komite 
za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito imenuje najvišji predstav- 
niški organ oziroma organ upravljanja. V skladu s smernicami Predsedstva SR 
Slovenije in Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije je zato določeno, 
da komite v krajevni skupnosti imenuje skupščina krajevne skupnosti, v te- 
meljnih in drugih organizacijah združenega dela delavski svet, v družbenopo- 
litični skupnosti pa skupščina te skupnosti. Tem organom je komite tudi odgo- 
voren. Obenem je njegova odgovornost tudi vertikalno povezana. V osnutku 
zakona se določa obvezna ustanovitev komitejev v krajevnih skupnostih, temelj- 
nih organizacijah združenega dela, v delovnih organizacijah, občinah in pokra- 
jinah ter v republiki. Povezanost produkcijskega procesa in drugih odnosov v 
temeljnih organizacijah združenega dela, narekuje potrebe po usklajevanju in 
usmerjanju obrambnega in zaščitnega delovanja tudi v delovni organizaciji. 
Komiteji se lahko ustanovijo pod določenimi pogoji tudi v višjih oblikah zdru- 
ževanja dela in sredstev. Komiteji v temeljnih organizacijah združenega dela 
in delovnih organizacijah so odgovorni občinskemu komiteju za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito. 

Odgovornost komitejev v temeljnih organizacijah je celovita, ker obsega 
tudi odgovornost za naloge skupnega pomena, ki jih samoupravno prenašamo 
na delovno organizacijo, pri tem pa se na delovno organizacijo ne morejo pre- 
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našati naloge, ki so neodtujljiva pravica delavcev v temeljni organizaciji zdru- 
ženega dela. 

Posebej je v osnutku urejeno ustanavljanje komitejev za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito v velikih gospodarskih sistemih, kot so ener- 
getika, PTT zveze, transport in druge dejavnosti. Vloga komitejev krajevne 
skupnosti je v praksi zaradi narave dela bolj operativna kot v drugih sredinah. 
Komiteji sicer niso delovno operativni organi kot so bili odbori za splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito in jih zato s temi ne smemo zamenje- 
vati. Kljub temu pa pri komitejih v krajevnih skupnostih ne bi ustanavljali 
raznih delovnih teles za izvrševanje posameznih nalog, ki so v pristojnosti dru- 
gih organov, predvsem sveta krajevne skupnosti. To bi pomenilo neupoštevanje 
načela, da se vsak organ, vsak družbeni subjekt v okviru svoje redne dejavnosti 
pripravlja za delovanje v spremenjenih razmerah. Taka delovna telesa naj bi 
ustanavljali predvsem pri svetih krajevnih skupnosti. Se bolj pa se bo morala 
krepiti vloga Socialistične zveze delovnega ljudstva, zlasti še s širšim delovanjem 
uličnih, vaških in drugih teles. 

V skladu z usmeritvami, danimi v skupščinski razpravi o predlogu za izda- 
jo zakona, je pri sestavi komitejev omogočeno vključevanje izkušenj javnih 
delavcev s tega področja. Sestav komitejev v temeljnih in drugih organizacijah 
združenega dela in v krajevnih skupnostih bo določen s samoupravnimi sploš- 
nimi akti. 

Osnutek zakona določa, da komiteji sprejemajo obrambne in varnostne na- 
črte v krajevni skupnosti in temeljni organizaciji združenega dela samostojno, 
v občinah skupno s sveti za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito, v 
pokrajinah pa skupno s pokrajinskimi odbori. V republiki je ta naloga vezana 
le na predsedstvo SR Slovenije. Vendar bi verjetno kazalo v fazi predloga za- 
kona ustrezne določbe dopolniti tako, da bo za sprejem obrambnega načrta SR 
Slovenije odgovoren tudi Komite za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito 
SR Slovenije. 

3. Obrambno in samozaščitno delovanje nosilcev političnega gospodarskega 
sistema. 

V osnutku zakona je poudarjena pravica in dolžnost vseh nosilcev politič- 
nega in gospodarskega sistema, da izvajajo obrambne, varnostne in samozaščit- 
ne priprave kot neločljiv del redne dejavnosti. Posebej je poudarjena vloga 
krajevnih skupnosti, temeljnih organizacij združenega dela in občin. Učinkovi- 
tost obrambnega in družbenega samozaščitnega sistema je v veliki meri odvisna 
od njegove vraščenosti v temeljne celice naše družbe. Obrambno in samozaščitno 
delovanje raste iz teh celic, tam dobiva svojo moč, širino in učinkovitost. Pri 
vsakdanjem delu, pri razreševanju konkretnih nalog proizvodno-gospodarskih 
in družbenih dejavnosti, pri delu krajevnih skupnosti postaja naloga splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite nepogrešljiva potreba vseh delovnih 
ljudi in občanov. 

V razpravi o tezah k predlogu za izdajo zakona je bilo večkrat izraženo 
mnenje, da morajo biti vsa vprašanja v zakonu urejena čim bolj podrobno. 
Takšen način urejanja ne bi bil v skladu s sprejetimi usmeritvami v resoluciji o 
zakonodajni politiki republike. Po drugi strani pa bi posegli v celotno obramb- 
no samozaščitno delovanje, pri katerem se mora uveljaviti predvsem pobuda in 
ustvarjalen pristop delovnih ljudi in občanov. Zakon mora omogočiti, da bodo 
pri urejanju posameznih vprašanj v večji meri upoštevane razmere v dolo- 



41. seja 689 

čenem okolju. Osnutek zakona že zagotavlja te možnosti, vendar jih bo potreb- 
no pri nadaljnjem oblikovanju predloga zakona še razširiti. 

4. Teritorialna obramba je v osnutku zakona opredeljena kot najširša ob- 
lika organiziranja in pripravljanja delovnih ljudi in občanov za oborožen boj. 
Opravlja pa lahko tudi nekatere naloge pri preprečevanju in odpravljanju iz- 
rednih razmer ter pri. zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih nesrečah. Od- 
govonost komandantov teritorialne obrambe je v tem osnutku zakona tako ver- 
tikalno kot tudi horizontalno pridržana pristojnemu organu družbenopolitične 
skupnosti. Horizontalna odgovornost v zveznem zakonu do sedaj ni urejena 
tako kot izhaja iz ustavnih določil. 

Ustava določa, da je družbenopolitična skupnost odgovorna za organizira- 
nje in urejanje ljudske obrambe na svojem območju ter da vodi teritorialno ob- 
rabmo. To pa pomeni, da mora biti komandant teritorialne obrambe republike 
odgovoren Predsedstvu SR Slovenije in Komiteju za splošno ljudsko obrambo 
in družbeno samozaščito SR Slovenije za obrambno pripravljenost in uporabo 
teritorialne obrambe. 

Odgovornost komandantov teritorialne obrambe v tem smislu določa osnu- 
tek le načeloma, v predlogu zakona pa bi jo kazalo vpeljati dosledno na vseh 
ravneh organiziranja teritorialne obrambe. Seveda se s takšno ureditvijo odgo- 
vornosti, ne posega v odgovornost višjih starešin v strokovno-vo jaških zadevah. 

5. Narodna zaščita. 
Določbe osnutka zakona so glede narodne zaščite vsebinsko dopolnjene. Na- 

rodna zaščita je opredeljena kot najširša organizirana oblika uresničevanja 
pravic in dolžnosti delovnih ljudi in občanov na področju splošne ljudske ob- 
rambe in družbene samozaščite. V miru opravlja določene naloge družbene 
samozaščite, v vojni pa se vključuje v oborožen splošni ljudski odpor kot del 
teritorialne obrambe. Takšna opredelitev izhaja iz usmeritev, sprejetih na VIII. 
Kongresu Zveze komunistov Slovenije. 

Odločitev o aktiviranju narodne zaščite lahko sprejme le pristojni komite 
za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito. Poveljnik oziroma načel- 
nik narodne zaščite je komiteju odgovoren za delo narodne zaščite, obenem pa je 
odgovoren tudi delavskemu svetu oziroma svetu krajevne skupnosti, ki organizi- 
ra narodno zaščito. Upoštevana so bila stališča delegatske razprave tako, da je 
narodna zaščita urejena v posebnem poglavju, posamezne določbe pa so bolj 
konkretizirane. Delovanje narodne zaščite se določa z načrtom narodne zaščite, 
ki je sestavni del varnostnega ter obrambnega načrta. Osnutek zakona ureja 
tudi razmerje organov za notranje zadeve ter organov teritorialne obrambe do 
narodne zaščite. V miru so organi za notranje zadeve in štabi za teritorialno 
obrambo odgovorni za strokovno usposabljanje pripadnikov narodne zaščite, za 
opravljanje nalog družbene samozaščite v narodni zaščiti, štabi za teritorialno 
obrambo pa še za njihovo usposabljanje za oborožen boj. 

6. Civilna zaščita. 
Pri ureditvi civilne zaščite je v osnutku zakona poudarjeno, da je organizi- 

rana kot najširša oblika pripravljanja delovnih ljudi in občanov v vseh delovnih 
in življenjskih okoljih, za zaščito in reševanje prebivalstva in materialnih dob- 
rin. Seveda pa civilna zaščita deluje ob vojnih akcijah, ob naravnih in drugih 
hudih nesrečah pa tudi pri preprečevanju izrednih razmer. 

7. Planiranje nalog splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite. 
44 
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V osnutku zakona je urejeno načelo, da se naloge splošne ljudske obrambe 
in družbene samozaščite planirajo kot sestavni del redne dejavnosti vseh nosil- 
cev procesa družbenega planiranja. V razpravah so bile k temu vprašanju dane 
pripombe in bo zato potrebno to poglavje dopolniti. 

8. Financiranje. 
V dosedanjem načinu financiranja nalog splošne ljudske obrambe in druž- 

bene samozaščite je bil dosežen velik vsebinski napredek, saj se v zadnjih letih 
zagotavlja več kot polovica potrebnih sredstev na podlagi samoupravnega spo- 
razumevanja. Ena izmed zahtev, podanih v skupščinski razpravi k predlogu za 
izdajo zakona, zlasti pa v razpravi o tezah za osnutek zakona, pa je bila, da 
je potrebno v zakonu dosledno uveljaviti načelo vzajemnosti pri razvoju ob- 
rambnih priprav. Tako bi se izenačevale tudi materialne možnosti za razvoj 
splošne ljudske obrambe med posameznimi občinami glede na njihove naloge. 
Zlasti v obmejnih in v strateško pomembnih območjih se občinam postavljajo 
naloge splošne ljudske obrambe, kot so naloge urejanja prostora za obrambo 
in zaščito ter naloge, ki izhajajo iz razvoja posameznih sestavin splošne ljudske 
obrambe, kot širšega družbenega pomena, pa jih te občine finančno ne morejo 
v celoti pokriti same. 

V osnutku so glede tega predvidene določene rešitve. Na podlagi samouprav- 
nega sporazumevanja in dogovarjanja o združevanju potrebnih sredstev, bi 
bilo potrebno uresničevati navedeno načelo. V razpravi o osnutku je bilo treba 
preveriti, ali je predlagana rešitev ustrezna, ali pa jo je potrebno dopolniti ozi- 
roma spremeniti. Tudi Komite za splošno ljudsko obrambo in družbeno samo- 
zaščito SR Slovenije je podprl predlog, da se ta vprašanja uredijo. 

Tovarišice in tovariši delegati! V dosedanji razpravi o osnutku zakona je 
bila zasnova osnutka zakona podprta. Danih je bilo tudi večje število predlo- 
gov, kako naj bi posamezne rešitve še izboljšali. Vse to potrjuje velik interes za 
ustrezno ureditev področja splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite. 
Pri tem bi rad poudaril predvsem nekatere usmeritve, ki so bile sprejete v 
delovnih telesih Skupščine, Sveta predsedstva SR Slovenije za ljudsko obram- 
bo ter Predsedstva Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljud- 
stva za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito. 

V še večji meri bo potrebno v zakon vgraditi le temeljno rešitev ob- 
rambnega in družbeno samozaščitnega sistema, konkretne oblike organizirano- 
sti in delovanja pa naj samoupravne organizacije in skupnosti uredijo v samo- 
upravnih splošnih aktih, upoštevaje potrebe določenega okolja. Pri organizira- 
nju in urejanju pravic in dolžnosti posameznih nosilcev obrambe in zaščite, se 
mora še bolj poudariti temeljna vloga temeljnih organizacij združenega dela 
in krajevnih skupnosti ter občin. Pri urejanju in organiziranju vloge komi- 
tejev za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito naj se upoštevajo 
sprejete zvezne in republiške smernice in rešitve, v zakonu pa naj bodo take, 
da ne bodo utesnjevale njihovega delovanja. 

Opredelitev narodne zaščite v osnutku zakona sicer daje najširšo možnost 
delovnim ljudem in občanom za opravljanje nalog narodne zaščite, vendar je 
potrebno v predlogu zakona še razširiti njeno vlogo zlasti pri vključevanju 
te v oborožen boj. Pri nadaljnjem urejanju razvoja civilne zaščite je potrebno 
bolj poudariti razvoj civilne zaščite v temeljnih samoupravnih organizacijah 
in skupnostih, zlasti v stanovanjskih soseskah, stavbah in vaseh, izvrševanje 
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preventivnih ukrepov ter odgovornost za opremljanje in usposabljanje civilne 
zaščite v skladu s potrebami okolja ter njenemu organiziranju. Predlagatelj bo 
te usmeritve upošteval v nadaljnjem postopku priprave predloga zakona. Prav 
tako bodo tudi v kar največji meri upoštevani predlogi, ki so bili dani k po- 
sameznim določbam osnutka zakona. 

Tovarišice in tovariši delegati! Predloženi osnutek zakona o splošni ljud- 
ski obrambi in družbeni samozaščiti je v vseh temeljnih rešitvah usklajen z 
delovnim besedilom osnutka zveznega zakona. Glede temeljnih rešitev, ki jih 
bo vseboval nov zvezni zakon, je bilo doseženo soglasje med republikami in 
avtonomnimi pokrajinami. Obstaja sicer še nekaj odprtih vprašanj, ki pa niso 
takšne narave, da bi vsebinsko spreminjale zasnovo in osnovno rešitev v osnut- 
ku našega zakona. 

Predlog bo zato dokončno usklajen z zveznim zakonom, ki bo predvido- 
ma sprejet spomladi prihodnjega leta, tako da bodo tedaj lahko sprejeti tudi 
republiški zakoni. Pričakujemo, da bodo v razpravi k osnutku zakona dani novi 
vsebinski predlogi za izboljšanje določenih rešitev zakona, s tem pa bo dose- 
žen tudi temeljni cilj novega zakona za nadaljnje podružbljanje splošne ljud- 
ske obrambe in družbene samozaščite ob neposredni ustvarjalni pobudi in 
udeležbi vseh delovnih ljudi in občanov. Hvala lepa! 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Bodo poročevalci Odbora za 
družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega zbora, Zakonodajno-pravne ko- 
misije, Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve ter Komisije 
za pravosodje svoja poročila še ustno dopolnili? (Ne.) 

Pričenjam z razpravo. Kdo želi razpravljati? Prosim tovarišica Angelca 
Vrbnjak. 

Angelca Vrbnjak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! V občinskih organizacijah Socialistične zveze oziroma v njihovih orga- 
nih ter na območju medobčinskega sveta Socialistične zveze za Koroško je 
bila javna razprava o osnutku zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni 
samozaščiti sklenjena 27. oktobra letos. Osnutek zakona je bil ocenjen kot dobro 
zasnovan dokument in kot solidna osnova za določitev predloga zakona. Pri 
tem so bile k osnutku dane naslednje ugotovitve, pripombe in predlogi. Omenila 
bom tri pripombe, ker so ostale štiri analogne tistim, ki so jih dala že delovna 
telesa Skupščine ali posamezni sveti. 

Sestava komiteja za splošni ljudski odpor in družbeno samozaščito na 
ravni republike, pokrajine, in občine je v osnutku zakona taksativno navedena. 
Ugotavljamo pa, da v 90. členu, ki obravnava sestavo pokrajinskega odbora, 
ni omenjeni predsednik medobčinskega odbora Zveze združenj borcev NOV, ki 
mora biti po našem mnenju član komiteja po položaju in zato predlagamo, da 
se to ponovno pretehta. 

Predlagamo tudi dopolnitev 185. člena, in sicer v tem smislu, da sodelujejo 
občani v narodni zaščiti praviloma izven delovnega časa. Glede financiranja 
nalog splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite je potrebno zagotoviti 
na osnovi solidarnosti in vzajemnosti enako raven opremljenosti in potrebnih 
sredstev v celotni SR Sloveniji. Rešitve v tem smislu so sicer predvidene v 309. 
in 310. členu osnutka zakona, vendar jih ponovno izpostavljamo zato, da spričo 
tega, da spadamo v obmejno področje, ne bi bile prezrte. Hvala lepa. 

44» 
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Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovarišica Vrbnjakova. Zeli 
še kdo razpravljati? i(Ne.) 

Zaključujem razpravo in v zvezi z osnutkom zakona o splošni ljudski ob- 
rambi in družbeni samozaščiti predlagam zboru naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti se 
sprejme. 

2. Predlog zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti pri- 
pravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pripravi predloga zakona naj 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije prouči in ustrezno upošteva pripombe, pred- 
loge in stališča delovnih teles Skupščine in zborov, stališča in predloge delega- 
tov iz razprave na sejah zborov, predloge, mnenja in stališča družbenopolitičnih 
organizacij in drugih organov v občinah in republiki. 

Prvotno smo imeli namen predlagati, naj predlagatelj pri izdelavi pred- 
loga upošteva tudi določila zveznega zakona, ki ureja to področje. Glede na 
uvodno obrazložitev, kjer je predlagatelj že sam na to opozoril, menimo, da ga 
ni potrebno k temu še posebej zavezovati. 

Ima kdo še kakšno dopolnitev k predlaganemu sklepu? (Ne.) Če nima nihče 
dopolnitev, dajem sklep na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj pro- 
sim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep k osnutku zakona 
o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
notranjih zadevah. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Obrav- 
navali pa so ga Odbor za družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega zbora, 
Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, Zakonodajno-prav- 
na komisija, Komisija za narodnosti in Komisija za pravosodje. 

Odbor za družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega zbora je predlagal 
amandma k 102. členu. Zakonodajno-pravna komisija pa je v svojem poročilu 
predlagala amandmaje k 4., 17., 18., 25., 45., 50., 84., 86., 88., 102., 106., 118. in 
k 139. členu. Z vsemi amandmaji ki jih predlaga Zakonodajno-pravna komisija, 
se Izvršni svet strinja. Zakonodajno-pravna komisija je soglašala z amandma- 
jem Odbora za družbenopolitični sistem našega zbora k 102. členu in ga pred- 
laga kot svoj amandma. Zato o amandmaju Odbora za družbenopolitični si- 
stem k 102. členu predloga zakona ne.bomo glasovali posebej. 

Predstavnik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije je član Izvršnega 
sveta in republiški sekretar za notranje zadeve, tovariš Tomaž Ertl, ki bo podal 
uvodno obrazložitev. Besedo ima tovariš Ertl. 

Tomaž Ertl: Tovarišice in tovariši delegati, tovarišica predsednica! 
Ko smo v decembru preteklega leta obravnavali predlog za izdajo zakona in 
junija letos osnutek zakona o notranjih zadevah, smo obširno govorili o varnost- 
nih razmerah v Sloveniji in Jugoslaviji. Tedaj podane ugotovitve in ocene se 
v tem obdobju niso spremenile. Tudi danes lahko govorimo o dobrih varnost- 
nih razmerah, čeprav se mednarodni odnosi nenehno zaostrujejo z nastajanjem 
novih kriznih žarišč in vojnih spopadov, ki ogrožajo mir v svetu, in nas sprem- 
ljajo nekatere notranje težave. O tem bo dano obširnejše poročilo Republiškega 
sekretariata za notranje zadeve v februarju prihodnjega leta. Zato bi danes opo- 
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zoril le na nekatere značilnosti in novosti predloženega zakona in razloge, za- 
radi katerih smo se odločili predlagati rešitve kot jih vsebuje predlagani zakon. 

Vse obdobje po vojni smo razvoju varnostnega sistema posvečali posebno 
pozornost. V vseh pomembnejših dokumentih, ki so prispevali k uveljavljanju 
socialističnih samoupravnih odnosov in razvoju družbenopolitičnega sistema, 
je bila opredeljena tudi vloga in mesto varnostnega sistema, da bi^ zagotovili 
učinkovito preprečevanje vsakršnega ogrožanja delovnih ljudi in občanov pred 
sovražnimi nakanami od zunaj in naraščanja nasilja ter drugih oblik družbeno 
škodljivih pojavov ter varovanje pogojev za delo, osebne svobode in varnosti. 

V okviru prizadevanj, da na osnovi samoupravnih odnosov, pravic in 
dolžnosti vseh občanov dopolnimo varnostni sistem, smo večkrat spreminjali 
tudi posebni zakon, ki opredeljuje delovno področje v organizacijah strokovnih 
služb varnostnega sistema. S tem je bilo zagotovljeno, da se je to področje 
sproti razvijalo in ohranjalo svojo revolucionarno in razredno usmerjenost. Re- 
volucionarno in razredno usmerjeni delavci organov za notranje zadeve so dali 
pomemben prispevek, da je mogla naša družba pod vodstvom organiziranih 
socialističnih sil z Zvezo komunistov na čelu, nemoteno razvijati sistem sociali- 
stičnega samoupravljanja, po katerem delovni človek enakopravno z drugimi 
delovnimi ljudmi odloča o pogojih za delo, rezultatih dela, o svojih in skupnih 
interesih ter nadaljnjem družbenem razvoju. 

Vzporedno z vsemi spremembami na področju družbenoekonomskih in 
družbenopolitičnih odnosov je potekal tudi proces prenašanja odgovornosti 
zveze na republiko, tako da so bile že z zakonom iz leta 1972 vse notranje za- 
deve vključno z zadevami državne varnosti opredeljene kot zadeve republik. 
Hkrati z uveljavljanjem socialističnih samoupravnih odnosov, se je razvijal in 
uveljavljal proces podružbljanja državne uprave kot celote in s tem tudi proces 
podružbljanja odgovornosti za stanje na področju varnosti. 

Razvijati se je začela družbena samozaščita, katere bistvo je v tem, da pro- 
blemi varnosti, kot so varstvo neodvisnosti in nedotakljivosti države, ustavne 
ureditve, bratstva in enotnosti ter enakopravnosti jugoslovanskih narodov in 
narodnosti, samoupravnih pravic občanov v združenem delu in na drugih pod- 
ročjih, varovanje družbene lastnine in premoženja ter zagotavljanje osebne in 
premožejske varnosti občanov postajajo del pravic in odgovornosti delovnih 
ljudi in občanov v vseh oblikah njihovega povezovanja in združevanja. 

Družbena samozaščita je bila na podlagi ustave prvič konkretizirana z za- 
konom o spremembah in dopolnitvah zakona o notranjih zadevah iz leta 1976, 
ki je bil ob tem preimenovan v zakon o družbeni samozaščiti, varnosti in no- 
tranjih zadevah. V tem zakonu so podrobneje opredeljene organiziranost ter 
pravice in dolžnosti delovnih ljudi in občanov na tem področju. Družbena sa- 
mozaščita, ki se je začela razvijati že pred sprejetjem tega zakona, pa se je po 
sprejetju na njegovi podlagi in ob široki politični akciji vseh družbenih dejav- 
nikov', še zlasti Zveze komunistov in Socialistične zveze delovnega ljudstva uve- 
ljavila kot množično gibanje ter postala trajen interes vseh delovnih ljudi in 
občanov. 

Prek odborov za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito, ki so 
bili ustanovljeni v vseh temeljnih organizacijah združenega dela in krajevnih 
skupnostih ter svetov za splošno ljudsko' obrambo in družbeno samozaščito, 
ustanovljenih v občinah, ki so v polni meri zaživeli, je bila zagotovljena mož- 
nost, da se delovni ljudje in občani množično in stalno vključujejo v odločanje 
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in aktivno sodelujejo pri organiziranju, krepitvi in razvoju obrambnih priprav 
in družbene samozaščite. 

S temi skupnimi odbori in sveti za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito se je povečala medsebojna usklajenost obrambnih priprav in za- 
ščite naše družbene skupnosti, tako da danes lahko govorimo, da aktivnost na 
obeh področjih, to je ljudski obrambi in družbeni samozaščiti, predstavlja enot- 
no obrambno in samozaščitno gibanje. 

Kot konkretna oblika družbene samozaščite se razvija tudi narodna za- 
ščita kot najširša oblika organiziranega uresničevanja pravic in dolžnosti de- 
lovnih ljudi in občanov na področju družbene samozaščite. Z njo je dobil naš 
celotni varnostni pa tudi obrambni sistem najširšo množično osnovo. Kjerkoli je 
bila narodna zaščita aktivirana, so delovni ljudje in občani pokazali veliko 
pripravljenost in odgovornost pri izvajanju nalog v funkciji narodne zaščite. 

V aktivnosti za uresničevanje varnosti in zaščite ustavne ureditve, samo- 
upravnih pravic, svoboščin, družbenega premoženja, osebne in materialne var- 
nosti ljudi, se vse bolj uveljavljajo tudi zbori občanov, zbori delavcev, njihove 
delegacije, samoupravni organi temeljnih organizacij združenega dela in kra- 
jevnih skupnosti ter delegatske skupščine. 

Problemi varnosti so vse bolj obravnavani kot vprašanja, za katera so od- 
govorni vsi delovni ljudje. Naš varnostni sistem uresničujejo delovni ljudje in 
občani v sistemu družbene samozaščite ter državni organi, ki jih za opravljanje 
specializiranih nalog varnosti in zaščite ustanavljajo družbenopolitične 
skupnosti. 

Razvoj sistema družbene samozaščite kot oblike podružbljanja področja 
varnosti je vplival tudi na tisti del področja varnosti, ki ga obravnavamo pod 
pojmom državna uprava oziroma notranje zadeve. Organi za notranje zadeve 
se v uresničevanju tega varnostnega sistema vse bolj naslanjajo na delovne 
ljudi in občane in povezujejo ter sodelujejo z organizacijami združenega dela, 
družbenopolitičnimi organizacijami, krajevnimi skupnostmi in drugimi samo- 
upravnimi organizacijami in skupnostmi. Taka orientacija organov za notranje 
zadeve je vplivala tudi na način njihovega dela. Delavci organov za notranje 
zadeve so pri svojem delu postali mnogo bolj odgovorni za stanje na svojem 
delovnem področju. Po drugi strani se s tem odpiranjem navzven povečuje 
tudi širši družbeni vpliv na delo teh organov in njihovih delavcev. 

Preobrazba državne uprave, ki je bila uzakonjena s sprejetjem novega 
zveznega zakona o državni upravi v letu 1978 in republiškega v letu 1979, je 
sprožila nov pomemben korak pri podružbljanju državne uprave v celoti in s 
tem tudi področja varnosti. Zaradi navedenih dejstev smo pričeli s pripravami 
novega zakona o notranjih zadevah, s katerimi bi uskladili delovno področje in 
organizacijo organov za notranje zadeve z zakonom o državni upravi ter uzako- 
nili nove oblike dela teh organov, ki so v praksi že potrjene. 

Razvoj, ki smo ga dosegli na področju podružbljanja varnosti in splošnega 
ljudskega odpora ter s povezovanjem obeh sistemov, je dobil svojo potrditev 
tudi na VIII. kongresu Zveze komunistov Slovenije in XI. kongresu Zveze ko- 
munistov Jugoslavije, ki sta v resolucijah začrtala smeri nadaljnjega razvoja 
družbene samozaščite in splošnega ljudskega odpora ter njunega povezovanja 
v enotno obrambno samozaščitno aktivnost. 

Zato smo v prvih razmišljanjih o tem, kaj vse in kako bi urejal nov zakon, 
podprli opredelitev, da je potrebno področje družbene samozaščite in splošnega 
ljudskega odpora urediti v enotnem zakonu, to je v zakonu o splošni ljudski 
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okrambi in družbeni samozaščiti. Dosežen razvoj družbene samozaščite je nam- 
reč že presegel dosedanjo zakonsko ureditev, ki družbeno samozaščito oprede- 
ljuje kot aktivnost vseh delovnih ljudi in občanov na področju preprečevanja 
in odpravljanja vseh družbeno škodljivih pojavov. Široka aktivnost odborov in 
svetov za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito, še posebej pa ko- 
mitejev za splošni ljudski odpor in družbeno samozaščito, je prispevala k temu, 
da se je družbena samozaščita, skupaj s pripravami za splošni ljudski odpor, 
pričela razvijati tudi kot pomemben del usposabljanja delovnih ljudi za ukre- 
panje tudi v primeru neposredne vojne nevarnosti in vojne. S tem je družbena 
samozaščita postala osnova za učinkovito varovanje temeljnih vrednot naše 
socialistične, samoupravne družbe in uspešno vodenje vseh aktivnosti na pod- 
ročju splošnega ljudskega odpora. 

Zaradi omenjenega in glede na usmeritev, ki je bila podana v razpravah 
ob predlogu za izdajo zakona in osnutku zakona, naj bi nov zakon o notranjih 
zadevah urejal le tiste zadeve, ki v procesu podružbljanja odgovornosti za var- 
nost in zaščito socialistične, samoupravne družbe še naprej ostajajo v pristoj- 
nosti organov za notranje zadeve kot strokovnih organov enotnega varnostnega 
sistema. Prav tako naj bi tudi vnaprej obdržal sedaj veljavno organizacijsko in 
funkcionalno enotnost organov za notranje zadeve, ki je podlaga za učinkovito 
in racionalno ter sodobnim pogojem in razmeram prilagojeno delovanje teh 
organov in njihovih specializiranih služb. 

Pri pripravi predloga zakona smo upoštevali večino vsebinskih predlogov, 
pripomb in mnenj delovnih teles Skupščine, skupin delegatov ter večino pred- 
logov in mnenj iz javne razprave in obravnave na sejah zborov. Upoštevali smo 
tudi vse pripombe redakcijskega značaja pa tudi pripombe, ki se nanašajo na 
uskladitev določb tega zakona, z določbami drugih predpisov. V obrazložitvi 
zakona so navedene vse spremembe, ki so bile oblikovane na podlagi pripomb. 
Prav tako so v obrazložitvi navedene tudi vse pripombe, za katere menimo, da 
jih ni mogoče upoštevati in razlogi za to. Nekaterih pripomb ni bilo mogoče 
upoštevati, ker bi z njihovim sprejemom, po našem trdnem prepričanju, v tem 
času zmanjšali učinkovitost dela organov za notranje zadeve. Nekaterih pripomb 
pa nismo mogli upoštevati zato, ker so ta vprašanja že urejena z drugimi pred- 
pisi oziroma bodo urejena in bi prišlo do nepotrebnega ponavljanja določb, ali 
pa bi z njimi posegli v pristojnosti občin. Tako na primer nismo mogli upošte- 
vati pripombe, da naj bi se v občini ustanovil enoten organ za notranje zadeve, 
saj menimo, da je le organiziranost organov za notranje zadeve, ki jo pozna 
sedanji zakon in ki jo predvideva tudi ta zakon, skladna s sistemom državne 
uprave in je z njo mogoče zagotoviti učinkovito opravljanje vseh nalog orga- 
nov za notranje zadeve in s tem varnost v občini in v republiki kot celoti. 

Sedanja ureditev organov za notranje zadeve je bila sprejeta z zakonom 
leta 1967. Čeprav formalno-pravno postaje milice niso bile nikoli v organizacij- 
ski sestavi občinskega upravnega organa, je bilo ugotovljeno, da je nujno po- 
trebno doseči večjo funkcionalno povezanost službe javne varnosti v republiki. 
Zato je bila z zakonom zagotovljena večja funkcionalna povezanost postaj mi- 
lice s splošnim delovnim področjem z Republiškim sekretariatom za notranje 
zadeve. To se je že potrdilo tudi v praksi, in to kažejo izkušnje iz nekaterih 
republik, ki so se pred leti odločile za drugačno ureditev. S tako organizira- 
nostjo je mogoče zagotoviti tudi skupno delovanje, enotno kadrovsko politiko, 
zadostno število strokovnih in specializiranih kadrov, enotno uporabo tehnične 
opreme, kot tudi združevanje operativnih enot, če je to potrebno. Poleg teh 
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prednosti, ki jih z zakonom določena organizacija zagotavlja organom za no- 
tranje zadeve, so dane neomejene možnosti in naložene obveznosti upravnemu 
organu in postaji milice, da pri izpolnjevanju nalog, ki so skupnega pomena, 
medsebojno najtesneje sodelujeta. 

Pripombe, da zakon premalo opredeljuje prizadevanja za podružbljanje 
tega področja, smo še enkrat proučili, vendar ne predlagamo nobenih spre- 
memb. Menimo namreč, da so v zakonu dovolj opredeljene naloge v organu za 
notranje zadeve pri podružbljanju sistema varnosti, in sicer tako v splošnih 
določbah kot tudi v določbah, ki veljajo za posamezne organe za notranje za- 
deve. Tako so po predlogu zakona organi za notranje zadeve dolžni organe 
družbenopolitične skupnosti in družbenopolitičnih organizacij ter druge dejav- 
nike na področju družbene samozaščite obveščati o varnostnih razmerah. Lahko 
jim predlagajo ukrepe, ki naj bi jih le-ti sprejeli. Obenem pa so" dolžni upošte- 
vati njihove smernice in pobude pri izvajanju nalog s področja varnosti. 

Poleg tega je podružbljanje področja varnosti v najširšem smislu razvidno 
oziroma ga urejajo tudi drugi zakoni, ki urejajo sistem, organizacijo, način dela 
državne uprave, splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito. V tem 
zakonu so urejene le specifične naloge s področja varnosti in naloge, ki jih 
organi za notranje zadeve kot strokovni organi izvajajo v sistemu družbene 
samozaščite. Zato po našem mnenju ob navedenem ni potrebno dopolnjevati 
teh določb, zlasti tudi zato, ker bo mnogo tovrstnih pobud urejenih z zakonom 
o splošnem ljudskem odporu in družbeni samozaščiti. 

Sprejeti tudi nismo mogli predloga, da naj se ustanovijo družbeni sveti za 
področje notranjih zadev. Na tem področju namreč že delujeta v občini svet za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito in komite za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito, ki v celoti obravnavata in spremljata delo 
s področja notranjih zadev in dajeta usmeritve in stališča pri opravljanju nalog 
organov za notranje zadeve. 

V republiki pa opravlja vlogo družbenega sveta Republiški svet za varstvo 
ustavne ureditve. Menimo, da poleg teh organov, ki bodo delovali še naprej, 
ni potrebno ustanavljati še novih organov, ki bi obravnavali vprašanja s pod- 
ročja notranjih zadev. Tudi predloga, da naj Socialistična republika Slovenija 
zagotavlja vsa sredstva za delo organov za notranje zadeve v zvezi s kontrolo 
potniškega prometa čez državno mejo, na mejnih prehodih za obmejni promet, 
nismo mogli sprejeti. Pri tem bi rad opozoril na naslednja dejstva. Na državni 
meji imamo v Sloveniji 105 mejnih prehodov. Od tega jih je 64 namenjenih le 
za obmejni promet. Maloobmejni prehodi so bili zgrajeni predvsem z željo, da 
se prebivalstvu, še zlasti dvolastnikom omogoči čim lažji prehod prek meje in 
stik s socialnim okoljem, v katerem so pred razdelitvijo oziroma postavitvijo 
meje živeli. Ti maloobmejni prehodi so bili zgrajeni tudi zaradi tega, da se 
našim občanom omogoči določena povezanost s sosednjimi deželami v ekonom- 
skem smislu. Sklenjeni so bili sporazumi, s katerimi so bile določene cone ozi- 
roma območja, tako da je bilo občanom omogočeno prehajanje čez te prehode; 
poleg tega pa so jim bile s temi sporazumi dane tudi določene druge olajšave. 
Res je, da v zadnjem času te olajšave niso bistvene, kar je razvidno že iz 
tega, da vedno več imetnikov propustnic za prehod meje raje uporablja redne 
potne liste. 

V zadnjem času se vedno bolj kažejo tudi razlike v številu potnikov med 
posameznimi prehodi. Na nekaterih prehodih je nekaj milijonov potnikov, na 
nekaterih pa v vsem letu le nekaj deset. Pristojni organi občine bi morali temu 
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vprašanju posvetiti večjo pozornost in predlagati ustrezne rešitve v smislu 
racionalnosti in smotrnosti. Pripominjamo, da je vse dosedanje prehode — 
kljub temu, da je bilo v zakonu predvideno, da te prehode financirajo občine — 
financirala zveza oziroma republika. Na podlagi podatkov, s katerimi razpo- 
lagamo, lahko sklepamo, da v bodoče ne bi bilo potrebno graditi nove malo- 
obmejne prehode v tako velikem številu kot doslej, saj je bilo v zadnjih letih 
izredno malo na novo odprtih. Zato menim, da objektivno gledano, predstavlja 
predlagano določilo za občine v bistvu le obveznost financiranja vzdrževanja 
obstoječih objektov obmejnih prehodov ter seveda zagotavljanja sredstev za 
kritje stroškov kot jih občina zagotavlja pri delu splošne postaje milice, med- 
tem ko stroške za milico in carino še naprej nosita republika in federacija. 

Pripombo, da občine ne bi krile 50 % sredstev za stanovanja delavcev po- 
staje milice s splošnim delovnim področjem, smo še enkrat proučili. Ugotovili 
smo, da je bila v zadnjem obdobju v organih za notranje zadeve zelo velika 
menjava kadrov zaradi upokojitve generacije, ki je po vojni začela delati v 
organih za notranje zadeve. Na drugi strani pa prihaja vse več novih mlajših 
delavcev, kar ima za posledico veliko število nerešenih stanovanjskih vprašanj. 
Brez sodelovanja občine ne bomo mogli uspešno reševati stanovanjskega vpra- 
šanja delavcev organov za notranje zadeve. Večina občin pri tem že sodeluje. 
Vsekakor pa bo treba ta sredstva zagotavljati v skladu s posebnimi programi in 
možnostmi ter dogovori med Republiškim sekretariatom za notranje zadeve 
in občinami. 

Tovarišice in tovariši delegati! Predlog zakona o notranjih zadevah so ob- 
ravnavala delovna telesa Skupščine SR Slovenije in imela posamezne predloge 
za dopolnitev določb zakona, ki jih je Zakonodajno-pravna komisija izobliko- 
vala kot amandmaje vsebinskega in redakcijskega značaja. Predlagatelj se v 
celoti strinja s predloženimi amandmaji Zakonodajno-pravne komisije, hkrati 
pa se tudi pridružuje stališčem delovnih teles Skupščine glede zavrnitve amand- 
maja skupine delegatov za Zbor občin in Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije iz Logatca k 136. in 137. členu predloga zakona. Razprava ob ob- 
ravnavi predloga za izdajo zakona s tezami in ob osnutku zakona je v celoti 
podprla ureditev glede odgovornosti in nagrajevanja pooblaščenih uradnih 
oseb, ki je enaka ureditvi v vseh drugih republikah ter pokrajinah in to prav 
zaradi posebnih dolžnosti, ki jih ti delavci morajo opravljati v delovnem in 
prostem času pri varovanju ustavne ureditve, varovanju življenja ljudi, varo- 
vanju družbenega in zasebnega premoženja, preprečevanju kaznivih dejanj in 
pri opravljanju drugih nalog, četudi je izvršitev naloge povezana z nevarnostjo 
za njihovo življenje. 

Glede nagrajevanja delavcev občinskih upravnih organov za notranje za- 
deve je predlagatelj upošteval pripombe, ki so jih dala delovna telesa Skup- 
ščine SR Slovenije in delegati v javni razpravi, tako da je določil, da bo re- 
publiški sekretar za notranje zadeve izdal enotna merila za tisti del nalog, ki 
jih zaradi posebnih pogojev dela in odgovornosti ni mogoče upoštevati pri 
osnovnem vrednotenju zahtevnosti dela. 

S tem so se v celoti strinjala tudi delovna telesa Skupščine SR Slovenije. 
Tovarišice in tovariši delegati! Menim, da bo nov zakon omogočil, da bodo 

organi za notranje zadeve tudi v naprej ob samozaščitni aktivnosti in pomoči 
delovnih ljudi in občanov lahko zagotavljali varnost ustavne ureditve, družbene 
lastnine, zagotavljali varnost delovnega človeka in občana, varnost njegove last- 
nine pred vsemi oblikami zlorab in kršitev družbenih, zakonskih in moralno- 
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etičnih norm. Le celovito varovanje mirnega življenja omogoča delovnim lju- 
dem in občanom nemoteno in ustvarjalno delo v družbenopolitičnem in. v samo- 
upravljalskem delovanju in tudi v zasebnem življenju. 

V imenu Izvršnega sveta predlagamo, da zbori predlog zakona z amandmaji 
Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije sprejmejo. Hvala lepa. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa, tovariš Ertl. Poročevalec Od- 
bora za družbenopolitični sistem je tovariš Srečko Mlinarič. Vprašujem ga, če 
želi ustno dopolniti pismeno poročilo? (Ne.) Predstavniki Zakonodajno-pravne 
komisije in Komisije za pravosodje, želite dopolniti vaša poročila? (Ne.) 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ce ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih, ki jih je predlagala Zakonodajno- 
pravna komisija. 'Dajem na glasovanje amandmaje Zakonodajno-pravne komi- 
sije k 4., 17., 18., 25., 45., 50., 84., 86., 88., 102., 106., 118. in k 139. členu. Kdor 
je za te amandmaje Zakonodajno-pravne komisije 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 Za- 
konodajno-pravne komisije kot sem jih naštela na začetku glasovanja. 

Sedaj dajem na glasovanje predlog zakona o notranjih zadevah v celoti. 
Kdor je za zakon, naj prosim glasuje! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog zakona 
o notranjih zadevah. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ustanovitvi Republiškega družbenega sveta za vprašanja družbene ureditve. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Obrav- 
navali so ga Odbor za družbenopolitični sistem našega zbora in Zakonodajno- 
pravna komisija. Zeli predstavnik Odbora za družbenopolitični sistem besedo? 
(Ne.) Zeli besedo predstavnik Zakonodajno-pravne komisije? (Tudi ne.) Zeli 
kdo razpravljati o predlogu zakona? (Ne.) 

Zaključujem razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za 
predlog zakona o ustanovitvi Republiškega družbenega sveta za vprašanja druž- 
bene ureditve, 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 
ustanovitvi Republiškega družbenega sveta za vprašanja družbene ureditve. 

Prehajamo na 5. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
ustanovitvi Republiškega družbenega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko 
politiko. 

Predlog tega zakona je predložil Izvršni svet. Obravnavali so ga Odbor za 
družbenopolitični sistem in Zakonodajno-pravna komisija. Želijo predstavniki 
predlagatelja, odbora ali komisije besedo? (Ne.) Zeli kdo razpravljati o pred- 
logu zakona? (Ne želi.) 

Izvršni svet je k: predlogu zakona o ustanovitvi Republiškega družbenega 
sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko predlagal amandma k 2. 
členu. Zakonodajno-pravna komisija in Odbor za družbenopolitični sistem se 
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s tem amandmajem Izvršnega sveta strinjata. Zato moramo dati najprej na 
glasovanje amandma Izvršnega sveta k 2. členu. 

Kdor je za amandma Izvršnega sveta k 2. členu predloga zakona, s kate- 
rim se strinjata Zakonodajno-pravna komisija in Odbor za družbenopolitični 
sistem, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma Izvršnega sveta k 2. členu soglasno sprejet. 
Dajem na glasovanje predlog zakona o ustanovitvi Republiškega družbe- 

nega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko v celoti. Kdor je za, 
naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog zakona 
o ustanovitvi Republiškega družbenega sveta za gospodarski razvoj in eko- 
nomsko politiko. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ustanovitvi Republiškega družbenega sveta za vzgojo in izobraževanje, ki ga 
je predložil Izvršni svet. 

Obravnavala sta ga Odbor za družbenopolitični sistem in Zakonodajno- 
pravna komisija. Tudi k temu zakonu je Izvršni svet predlagal amandma, in 
sicer k 3. členu. S tem amandmajem se strinjata Zakonodajno-pravna komisija 
in Odbor za družbenopolitični sistem. 

Želijo predstavniki predlagatelja, Zakonodajno-pravne komisije ali Od- 
bora za družbenopolitični sistem besedo? (Ne.) 

Dajem na glasovanje amandma k 3. členu predloga zakona, ki ga je pred- 
ložil Izvršni svet. Kdor je za amandma, naj prosim glasuje! (Vsi delegati gla- 
sujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma Izvršnega sveta k 3. 
členu predloga zakona. ' 

Dajem na glasovanje predlog zakona o ustanovitvi Republiškega družbe- 
nega sveta za vzgojo in izobraževanje v celoti. Kdor je za predlog tega zakona 
v celoti, 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 ustanovitvi Republiškega družbenega sveta za vzgojo in izobraževanje. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
ustanovitvi Republiškega družbenega sveta za mednarodne odnose. 

Tudi predlog tega zakona je predložil Izvršni svet. Obravnavala sta ga Za- 
konodajno-pravna komisija in Odbor za družbenopolitični sistem. Želijo pred- 
stavniki predlagatelja, odbora ali komisije besedo'? (Ne.) Zeli kdo razprav- 
ljati? (Ne.) 

Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, 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 ustanovitvi Republiškega družbenega sveta za mednarodne odnose. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na pobudi Skupščin 
občine Litija in Zagorje ob Savi, o uresničevanju ustavnih-določil glede mate- 
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rialne osnove oziroma sistema financiranja krajevnih skupnosti, z osnutkom 
ugotovitev, stališč in sklepov Skupščine SR Slovenije o zagotavljanju materialne 
osnove za zadovoljevanje skupnih in splošnih potreb delovnih ljudi in občanov 
v krajevni skupnosti. 

Pobudi Skupščin občin Litija in Zagorje ob Savi sta obravnavala Odbor 
za družbenoekonomske odnose in Zakonodajno-pravna komisija. Omenjeni po- 
budi obravnavamo kot zainteresiran zbor. Zato smo danes prejeli predlog sta- 
lišč in pripomb, ki naj bi jih zbor sprejel na podlagi 88. člena poslovnika Skup- 
ščine. Danes smo na klop dobili tudi pripombe, mnenje in usmeritve Sveta za 
družbenopolitični sistem pri Predsedstvu Republiške konference SZDL k osnut- 
ku ugotovitev stališč in sklepov Skupščine SR Slovenije o zagotavljanju mate- 
rialne osnove zadovoljevanja skupnih in splošnih potreb delovnih ljudi in ob- 
čanov v krajevni skupnosti. 

Predstavnik predlagatelja je predsednik Odbora za družbenopolitični sistem 
Zbora občin, tovariš Silvo Gorenc, ki ga sprašujem, če želi besedo? (Da.) Besedo 
ima tovariš Silvo Gorenc. 

Silvo Gorenc: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati. 
Menim, da ni odveč, da nekaj minut zadržim vašo pozornost pri tej točki dnev- 
nega reda, ker gre za pobudo dveh naših občin o izjemno žgočem vprašanju, 
vprašanju materialne podlage financiranja krajevne skupnosti pa tudi sicer so 
pobude naših občin razmeroma redke in je tudi zato prav, da jih pozorno ob- 
ravnavamo. 

Družbenopolitična zbora Skupščine občine Litija in Zagorje ob Savi sta v 
Zboru občin Skupščine SR Slovenije predložila pobudo za ureditev vprašanj ma- 
terialne osnove za zadovoljevanje skupnih potreb delovnih ljudi in občanov v 
krajevni skupnosti. Skupščina občine Zagorje ob Savi v svoji pobudi predlaga 
sprejem posebnega akta, zakona ali družbenega dogovora, ki bi v skladu s 74. 
členom ustave SR Slovenije omogočal, da krajevne skupnosti pridobivajo sred- 
stva tudi iz dela dohodka tozd — gre za zadovoljevanje tistega dela skupnih 
potreb, ki jih delovni ljudje ne zadovoljujejo v samoupravnih interesnih skup- 
nostih, temveč v krajevni skupnosti — ki ga namenijo delavci v tozd. Družbeno- 
politični zbor Skupščine občine Litija pa ob pobudi meni, da bi moralo zago- 
tavljanje materialne osnove krajevne skupnosti temeljiti predvsem na namen- 
skem samoupravnem združevanju dela in sredstev, na osnovi sklenjenih samo- 
upravnih sporazumov o temeljih planov krajevnih skupnosti in planov samo- 
upravnih organizacij in skupnosti. 

-Namen obeh pobud je, da se z ustrezno ureditvijo ustvarijo možnosti za de- 
jansko realizacijo oziroma za uresničevanje že sprejetih predpisov, ki delno 
urejajo financiranje oziroma zadovoljevanje potreb v krajevni skupnosti, še 
vedno pa ni mogoče doseči njihove ustrezne izvedbe. 

Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj in Odbor za finance Zbora 
občin sta obe pobudi podrobno proučila. Upoštevala sta tudi dosedanja stališča 
in opredelitve zborov Skupščine SR Slovenije, ki so navedene v osnutku ob- 
ravnavanega akta. Posebej sta obravnavala vprašanje, ali bi bilo možno in 
potrebno to področje urediti s posebnim zakonom oziroma družbenim dogovorom 
za območje republike. 

Pri tem sta v zvezi z določbami 324. člena republiške ustave, ki sicer do- 
pušča, da se lahko temeljna načela financiranja skupnih potreb v krajevnih 
skupnostih uredijo z zakonom, ugotovila, da je ta določba ustave že realizirana 
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z uveljavitvijo zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela in posebnih 
zakonov ter republiškega zakona o planiranju, ki v celoti opredeljujejo tudi 
temeljna načela financiranja skupnih potreb v krajevni skupnosti. Za podrobno 
urejanje tega področja pa je bilo ugotovljeno, da ustavna podlaga ni podana, 
saj je to prepuščeno medsebojnim razmerjem oziroma samoupravnemu spora- 
zumevanju o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih v sistemu 
družbenega planiranja. 

Odbora sta menila, da tudi z družbenim dogovorom na ravni republike ne bi 
bilo mogoče konkretizirati načel za zadovoljevanje skupnih potreb v krajevni 
skupnosti kot to urejajo zakoni, saj je potrebno pri odločanju o namenu in ob- 
segu nalog in za to potrebnih sredstev izhajati predvsem iz pomembnosti po- 
samezne naloge za življenje v krajevni skupnosti in njihovega prioritetnega raz- 
reševanja ter iz dejanskih dohodkovnih možnosti združenega dela, stopnje raz- 
vitosti krajevne skupnosti, njihovega značaja kot mestnih, primestnih ali vaških 
krajevnih skupnosti in dosežene stopnje razvoja družbenoekonomskih odnosov 
na vseh področjih družbene reprodukcije. 

To so obenem bistveni elementi o katerih mora biti doseženo soglasje v sa- 
moupravnih sporazumih o temeljih plana krajevne skupnosti, nekateri od njih 
pa morajo najti svoje mesto v dogovoru o temeljih planov občine. Izhajajoč iz 
teh načelnih stališč, sta odbora menila, da zakon ni potreben, da pa gre za tako 
pomembno področje življenja in dela delovnih ljudi in občanov, ki narekuje 
glede na doseženo stopnjo razvoja dodatne spodbude za bolj poenoteno urejanje 
vprašanj, ki zadevajo zagotavljanje materialne osnove za zadovoljevanje skup- 
nih in splošnih potreb v krajevni skupnosti. 

Rezultat tega spoznanja je osnutek ugotovitev stališč in sklepov, ki sta ga 
predložila odbora, in ki naj torej nadomesti zakon in tudi republiški družbeni 
dogovor o financiranju skupnih in splošnih družbenih potreb v krajevnih 
skupnostih. Ta osnutek je danes pred vami. Osnutek akta izhaja torej iz te- 
meljne ugotovitve, da se ustavna vloga in položaj delovnega človeka in občana 
v krajevni skupnosti prepočasi uresničuje. Prav tako se prepočasi uveljavljajo 
odnosi v sistemu družbenega planiranja in v svobodni menjavi dela. Zato se vse 
prepogosto krajevna skupnost ne more uveljaviti kot temeljna samoupravna 
skupnost in enakopraven subjekt v sistemu samoupravnega družbenega plani- 
ranja, zlasti še, ker so interesi občanov v krajevni skupnosti premalokrat odraz 
širših spoznanj o skupnih življenjskih potrebah ter stvarnih možnostih za nji- 
hovo zadovoljevanje. 

S tega vidika je v osnutku posebej poudarjena nujnost učinkovitega ures- 
ničevanja zakonov, ki zadevajo zadovoljevanje skupnih potreb občanov v 
krajevni skupnosti in izvrševanje dela nalog, ki so po svoji vsebini sestavni del 
zadovoljevanja splošnih družbenih potreb, zlasti v zvezi z uresničevanjem de- 
legatskega sistema, nalog obrambe, samozaščite in podobno. 

Odbora sta posebej poudarila, da je bilo v dosedanjem uveljavljanju teh 
načel, največ težav prav pri izpeljavi ustavnih določb, da za dejavnosti v kra- 
jevni skupnosti prispevajo tudi delavci-občani, ki delajo v tozd izven območja 
krajevne skupnosti, še posebej pa izven območja občine. S tem v zvezi odbora 
predlagata, da se z dogovorom o temeljih družbenega plana občine opredelijo 
naloge skupnega pomena za urejanja pogojev življenja občanov in razvoja kra- 
jevne skupnosti, da udeleženci opredelijo svoje materialne in druge možnosti, 
obveznosti in ukrepe za realizacijo teh nalog ter da opredelijo in po potrebi po- 
enotijo kriterije in merila, ki jih bodo udeleženci upoštevali pri svojih odlo- 
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čitvah. Zlasti pa bo potrebno doseči usklajenost prioritetnih potreb in nalog 
v samoupravnih sporazumih o temeljih planov v krajevni skupnosti. 

Pri tem je zaradi dnevne migracije delavcev, ki seže izven območja kra- 
jevne skupnosti in občine, nujno potrebno usklajevanje na regionalni ravni, 
kar bi lahko dosegli v okviru skupnosti krajevnih skupnosti v skladu s 131. 
členom zakona o planiranju. Tako lahko delovni ljudje in občani, povezani s 
skupnimi interesi, v skladu s svojimi statuti na samoupraven način določajo 
skupne interese, ki jih bodo usklajevali v skupnosti krajevnih skupnosti in po- 
stopek planiranja v njem. 

Možno pa je tudi, da dve ali več krajevnih skupnosti z območja iste ali 
različnih občin sprejmejo samoupravni sporazum o usklajevanju planov. Uskla- 
ditev kriterijev in meril, ki naj bi bila podlaga za planiranje v krajevni skup- 
nosti, pa bi bilo moč doseči s posebnim družbenim dogovorom na ravni regije, 
ki bi nujno moral upoštevati tako razvitost krajevne skupnosti, pa tudi speci- 
fične razvojne potrebe in prioritetne naloge na področju skupne porabe kra- 
jevne skupnosti. Uskladitev pa bi bilo možno doseči tudi z ustrezno družbeno- 
politično aktivnostjo; rezultati bi morali biti upoštevani v dogovorih o temeljih 
družbenih planov občin določene regije. 

Pri tem bi morali opraviti pomembno vlogo zbori krajevnih skupnosti in 
zbor združenega dela. Tak usklajen pristop pri načrtovanju nalog krajevne 
skupnosti bi omogočil združenemu delu ustrezen pregled potreb krajevne skup- 
nosti in v tem okviru realne možnosti združenega dela za zagotovitev po- 
trebnih sredstev. 

V dosedanjih razpravah o zagotavljanju materialne osnove za delovanje 
krajevne skupnosti je bilo tudi predlagano, da se kot vir sredstev opredeli 
dohodek tozd. Odbora tem pobudam nista mogla slediti, ker bi s tako oprede- 
litvijo uvedli drugačne rešitve kot izhajajo iz zakona o skupnih osnovah svo- 
bodne menjave dela in posebnih zakonov na teh področjih, pa tudi zakona o 
financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih. Viri 
za uresničevanje posameznih vrst programov družbene dejavnosti so namreč 
opredeljeni s posebnimi zakoni in je tako naprimer dohodek opredeljen kot 
poglavitni vir za uresničevanje tako imenovanih zajamčenih programov in 
dela dogovorjenih programov. Za posebne in dopolnilne programe, ki se dolo- 
čajo s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov interesne skupnosti na po- 
sameznih področjih, pa je po teh zakonih kot vir določen osebni dohodek in 
sklad skupne porabe, izjemoma pa tudi poslovni sklad. 

Pomemben vir, predvsem za razširitev materialne osnove v družbenih de- 
javnostih, je tudi samoprispevek, torej prispevek iz čistega osebnega dohodka 
oziroma dohodka, ali prihodkov delovnih ljudi in občanov, pa tudi sam pri- 
spevek v materialu in delu. Pri tem pa je potrebno upoštevati zakonske krite- 
rije za uvedbo prispevka in za določitev zavezancev, ki ne živijo v krajevni 
skupnosti oziroma občini, so pa na primer lastniki nepremičnin itd. Tak na- 
čelen pristop glede opredeljevanja virov, izhaja tudi iz 74. člena ustave SR 
Slovenije, ki med drugim določa, da tozd prispeva krajevnim skupnostim iz 
dela dohodka, torej iz že razporejenega dohodka in gre tudi v tem primeru za 
prispevanje iz čistega dohodka oziroma sklada skupne porabe tozd. 

Podobno stališče je potrebno zavzeti tudi glede splošne porabe, ko je z za- 
konom oziroma odloki na podlagi zakona opredeljen način obdavčenja ter viri, 
osnove in prispevne stopnje za napajanje proračuna družbenopolitične Skupnosti. 
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S teh vidikov bi bilo torej neumestno, da se kot vir opredeljuje le doho- 
dek, saj je od programov in nalog določenih s samoupravnim sporazumom o 
temeljih planov krajevne skupnosti odvisno, katere naloge in kolikšen obseg 
posebnih ali dodatnih nalog bodo občani zadovoljevali v krajevni skupnosti. 
To velja tudi za prenesene naloge iz posameznih samoupravnih interesnih skup- 
nosti, ko se prenašajo tudi sredstva iz vseh zakonsko opredeljenih virov, ne pa 
le iz dohodka. Opredeljevanje dohodka kot vira pa bi pomenilo tudi zanikanje 
narave samoupravnih sporazumov o temeljih planov krajevne skupnosti kot 
skupnega planskega akta vseh dejavnikov, ki neposredno in bistveno posegajo 
v delo in razvoj krajevne skupnosti in ko torej ne gre za zajamčen program 
določen z ustavo ali zakonom. Takšne opredelitve sta odbora zasnovala pred- 
vsem na določbah zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem 
planu SR Slovenije ter zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela. Pri 
tem pa sta posebej opozorila, da se glede na te sistemske rešitve prepočasi uve- 
ljavlja predvsem svobodna menjava po krajevni skupnosti in neposredna me- 
njava dela v krajevni skupnosti. S hitrejšim in učinkovitejšim uresničevanjem 
teh sistemskih rešitev pa bi bilo po mnenju odborov, zlasti glede izvajanja do- 
datnih in posebnih programov, moč doseči, da se krajevne skupnosti v še večji 
meri uveljavljajo kot resnične življenjske skupnosti. 

Zato je potrebno čim prej, pa tudi v procesu kontinuiranega planiranja s 
planskimi akti krajevne skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti ozi- 
roma z dogovori o temeljih planov občin za naslednje srednjeročno obdobje 
dosledno uveljaviti načela svobodne menjave dela po krajevni skupnosti na vseh 
področjih, ko je s posebnimi zakoni tak način zadovoljevanja skupnih potreb 
izrecno določen. 

Gre za del nalog na področju otroškega varstva, socialnega skrbstva, ko- 
munalnih dejavnosti, preskrbe občanov in podobno ter na drugih področjih 
opredeljenih v 41. členu zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela in 
127. člena republiškega zakona o planiranju. Odbora sta obenem ugotovila, da 
se neposredna menjava v krajevni skupnosti prepočasi uveljavlja ali pa sploh še 
ni zaživela, čeprav gre za odnos, ki temelji na neposrednem združevanju dela 
in sredstev na podlagi samoupravnega sporazuma oziroma pogodbe med upo- 
rabniki in izvajalci. To pomeni, da bo potrebno vzpostaviti neposreden odnos 
med delovnimi ljudmi in občani v krajevni skupnosti in izvajalci storitev, ob- 
enem pa to pomeni, da bo potrebno tudi v tozd bolj poudariti značaj sklada 
skupne porabe kot rezultata minulega dela, delavca, občana in torej njegovo 
osebno upravičenost do razpolaganja s sredstvi tega sklada, ne glede na se- 
danje stanje v kakršnem se gospodarstvo nahaja. Taka je namreč sistemska 
rešitev. 

Tovarišice in tovariši delegati! Skladno s stališči obeh odborov Zbora občin 
ugotavljam, da je bil osnutek ugotovitev, stališč in sklepov v dosedanjih raz- 
pravah v delovnih telesih Skupščine in zborov ter v pristojnih telesih Republi- 
ške konference Socialistične zveze enotno podprt. Posebej so bile podprte 
ključne usmeritve iz stališč in sklepov, ki naj še podrobneje konkretizirajo, in 
na osnovi dosedanje in današnje razprave prispevajo k učinkovitejšemu ureja- 
nju vprašanj zadovoljevanja skupnih potreb in interesov občanov v krajevni 
skupnosti. 

Upoštevajoč povedano, predlagam zboru, da v današnji razpravi ne bi for- 
malno odločali o sprejemu ali odklonitvi pobude Skupščin občin Litija in Za- 
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gorje ob Savi, ker sta odbora kot odgovor na omenjeni pobudi pripravila ugo- 
tovitve, stališča in sklepe, o katerih boste danes odločali. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Gorenc. Izvršni svet 
nas je pismeno obvestil, da se z osnutkom stališč strinja. Hkrati nas obvešča, 
da-bo organiziral posebno delovno telo za proučitev problematike kriterijev 
financiranja krajevnih skupnosti v dopolnjevanih občinah. 

Želijo predstavniki Izvršnega sveta besedo? (Ne želijo.) Besedo ima tovariš 
Stane Gavez. 

Stane Gavez: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Odbor našega zbora za družbenoekonomske odnose je prav spričo dejstva, da 
gre za pobudo občin in da gre za vprašanja, do katerih je treba z vso pozor- 
nostjo opredeliti stališča Skupščine, obravnaval to pobudo in pripravil tudi 
predlog stališč. 

Odbor meni, da je predlog stališč zasnovan dejansko na ustavni osnovi, 
glede položaja in vloge krajevne skupnosti kot temeljne samoupravne skupnosti. 
Ker je vrsto izhodišč in mnenj, na katere je opozoril že tovariš SilVo Gorenc, 
naš odbor že upošteval, bi sedaj opozoril še na nekaj. 

Odbor meni, da je sprejem takega dokumenta v sedanjem trenutku v naši 
Skupščini potreben prav glede na to, da sprejemamo plane v stabilizacijskih 
pogojih, ko kaže še posebej realno ocenjevati tudi možnosti združenega dela 
in potrebnost sprejemanja dodatnih ukrepov oziroma obveznosti z zakonsko 
močjo za združeno delo. 

Odbor ocenjuje, da je takšna pobuda občin odraz dejstva, da nismo v kon- 
kretni družbeni samoupravni praksi še dovolj razvili družbenoekonomske od- 
nose v krajevni skupnosti. Zato sodimo, da bi urejanje teh vprašanj — zado- 
voljevanje materialnih potreb za uresničevanje neposrednih interesov v kra- 
jevni skupnosti — z zakonom ali drugim etatističnim ukrepom dejansko ne po- 
menilo spodbude k nadaljnjemu samoupravnemu urejanju in demokratizaciji 
odnosov v krajevni skupnosti. 

Zato bi ureditev z zakonsko močjo dejansko pomenila korak nazaj v kon- 
kretnih razmerah in iskanju konretnih rešitev v vsaki temeljni samoupravni 
skupnosti, tako tudi v krajevni skupnosti, ki mora biti odraz in izraz konkretnih 
potreb, interesov, razmer, materialnih pogojev, možnosti itd., upoštevajoč se- 
veda vse specifičnosti v krajevni skupnosti. 

Naš odbor je tudi mnenja, da bi morale občine in pa družbenopolitične or- 
ganizacije več storiti zato, da bi problematiko financiranja krajevnih skupnosti 
uredili. 

Tudi mi sodimo, da so zato podane možnosti preko že sprejetih sistemskih 
zakonov. Pridružujemo pa se tudi predlogu Izvršnega sveta, da je treba izobli- 
kovati kriterije in merila, kako in na kakšni osnovi zagotavljati tudi sredstva 
za delovanje krajevnih skupnosti v tistih občinah, ki dobivajo dopolnjevana 
sredstva. 

Sodimo tudi, da je treba v okviru občin k reševanju teh problemov pri- 
stopiti iz ustavnih izhodišč, ne pa šteti krajevne skupnosti kot podaljšano roko 
občinske uprave ali občinskih inštitucij. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Gavez! Tovariš Gavez 
je obrazložil stališča Odbora za družbenoekonomske odnose in stališča in pred- 
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loge, ki nam jih predlaga, da jih kot zainteresiran zbor sprejmemo k tem skup- 
ščinskim stališčem o financiranju krajevnih skupnosti. 

Predlagam, da se za končno oblikovanje predloga stališč in predlogov obli- 
kuje delovna skupina, ki bi jo sestavljali tovariš Jože Globačnik, Stane Gavez 
in Angelca Vrbnjakova. Se strinjate s tako sestavljeno delovno skupino? (Da.) 

Pričenjam razpravo. Prej nisem vprašala predstavnika Zakonodajno- 
pravne komisije, če želi razpravljati? (Ne želi.) Kdo še želi razpravljati? To- 
variš Toš, ima besedo! 

Peter Toš: Tovarišice in tovariši! Pobudi občin Litija in Zagorje ob 
Savi sta nas ponovno opozorili, da razvoj samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov pri zadovoljevanju skupnih potreb in interesov delovnih ljudi in ob- 
čanov v krajevni skupnosti zelo zaostaja za razvojem samoupravnih odnosov v 
in med organizacijami združenega dela. Usmeritve, ki smo jih opredelili v 
ustavi, v resolucijah kongresov in konferenc naših družbenopolitičnih organi- 
zacij, v stališčih in priporočilih Skupščine SFRJ in Skupščine SR Slovenije se 
zelo počasi in ob premajhni zavzetosti ter še ne dovolj učinkovito organizirani 
politični akciji uresničujejo kot nova neposredna samoupravna družbenoeko- 
nomska razmerja. 

Brez teh odnosov večina krajevnih skupnosti ostaja od združenega dela, od 
družbenega značaja sredstev za proizvodnjo in dohodka, od samoupravljanja 
delavcev v združenem delu ločena temeljna celica našega družbenopolitičnega 
sistema. Obstoječe razmere in ponekod neutemeljeno izkazovana nemoč razviti 
nove odnose med krajevnimi skupnostmi in temeljnimi organizacijami združe- 
nega dela, med posameznimi krajevnimi skupnostmi ali pa v okviru občine ali 
regije imajo svoje posledice, ki se kažejo predvsem v še tu in tam prisotni težnji 
po administrativnem zagotavljanju sredstev. Lahko ugotavljamo, če gledamo 
razmere tam, kjer so te težnje najbolj prisotne ali tudi najbolj močno uveljav- 
ljene v strukturi sredstev s katerimi se zagotavlja materialna podlaga razvoja 
krajevne skupnosti, da je v teh krajevnih skupnostih tudi najbolj prisoten trend 
zaposlovanja delavcev v krajevni skupnosti, skratka tendenca po profesionali- 
zaciji. Lahko bi rekli, da so tu in tam že prisotne tendence birokratizacije kra- 
jevne skupnosti z nemajhnim, v teh sredinah prisotnim hotenjem, da se kra- 
jevna skupnost dojame kot neka bolj temeljna družbenopolitična skupnost od 
občine kot temeljne družbenopolitične skupnosti. 

V teh krajevnih skupnostih ni velike pripravljenosti, da bi se skozi ne- 
posredna samoupravna družbenoekonomska razmerja razvoj krajevne skupnosti 
kar najbolj neposredno vpel na realno, z dohodkom izraženo materialno osnovo 
razvoja te krajevne skupnosti. 

Na drugi strani pa imamo prav zaradi te neutemeljeno izkazovane nemoči 
tudi težnje po odtujenem avtomatizmu. Lahko bi temu rekli tudi kako dru- 
gače. Odtujenem avtomatizmu se kaže predvsem na ta način, da je pravzaprav 
odnose med krajevno skupnostjo in temeljno organizacijo združenega dela treba 
regulirati na nekih širših ravneh, da to ni problem, ki bi ga lahko razreševala 
posamezna krajevna skupnost sama zase, da je to stvar in problem občine, da 
je v bistvu to problematiko treba razreševati na občinski, mestni ali celo širši 
ravni. Seveda je še tako dobronamerno hotenje razreševanja in vzpostavljanja 
družbenoekonomskih odnosov za razvoj oziroma za zagotavljanje materialne 
podlage razvoja krajevne skupnosti na teh širših ravneh odtujeno ustavnemu 
smotru in cilju ter našim resolucijskim usmeritvam, da razvijamo neposredna 
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družbenoekonomska razmerja, v katerih bo ustvarjalec nove vrednosti, dela- 
vec v temeljni organizaciji združenega dela, v funkciji samoupravljalca in ne- 

" odtujljive pravice odločanja o dohodku odločal tudi o tistem delu sredstev 
skupne porabe, ki jih namenja za zagotavljanje potrebnih finančnih sredstev 
za svoje potrebe in interese iv krajevni skupnosti. 

Zato je treba temeljito pregledati usmeritve, kaj urejati na posamezni 
ravni nadaljnjega razvoja samoupravnih družbenoekonomskih odnosov. 

Mislim, da imamo danes dejansko vse sistemske podlage za razvoj teh od- 
nosov. Iz sistemskih opredelitev vemo, katera vprašanja je potrebno urejati 
skozi neposredna, s samoupravnimi sporazumi urejena družbenoekonomska raz- 
merja med delavci v temeljnih organizacijah združenega dela in krajevno 
skupnostjo. Prav tako vemo, katera vprašanja ali katere potrebe in interese 
je mogoče urejati skozi ustrezna samoupravna razmerja med enoto ustrezne 
samoupravne interesne skupnosti oziroma temeljno samoupravno interesno 
skupnostjo in krajevno skupnostjo. Skratka, vemo, da je samo skozi ta splet 
neposrednih družbenoekonomskih razmerij mogoče izgrajevati krajevno skup- 
nost v temeljno družbenoekonomsko in družbenopolitično celico našega celot- 
nega sistema na temeljih družbene lastnine in samoupravljanja. In prav na tej 
točki akcije smo najbolj šibki. Mnogo močnejši smo na drugih, širših točkah 
naše akcije, pri iskanju rešitev, kako s poenotenimi kriteriji, s poenotenimi sa- 
moupravnimi mehanizmi itd. na občnski in mestni ali ponekod tudi regionalni 
ravni urejati ta razmerja. Mislim, da je skrajni čas, da glede na potek časa od 
sprejema naše ustave in drugih sistemskih osnov za razvoj teh odnosov, akcijo 
za razvoj teh odnosov dejansko prenesemo v krajevno skupnost, da rešitve za 
razvoj teh odnosov iščemo v neposredni povezanosti s problemi in interesi ljudi 
v krajevni skupnosti in da iz teh temeljev poteka akcije gradimo skupno akcijo 
tudi za tista razvojna vprašanja, ki jih je mogoče urejati le na ravni občine, 
na ravni mesta, v regiji itd. 

Slabost pri razvoju samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v krajevni 
skupnosti je tudi v še neusklajenosti nekaterih veljavnih zakonov. Na to nas 
posebej opozarja pobuda oziroma obvestilo Ustavnega sodišča SR Slovenije, s 
katerim nas opozarja, da sistemska zakonodaja s področja družbenega planira- 
nja in pozitivna zakonodaja, ki ureja samoprispevek nista v celoti usklajeni. 
Samoprispevek v skladu z določili tega zakona ni obvezno vpet v samoupravni 
sporazum o temeljih plana krajevne skupnosti in zato imamo na področju samo- 
prispevka veliko stihijo, zlasti pa izredno močno tendenco, da to ni inštrument 
za zagotavljanje potreb in interesov ljudi v krajevni skupnosti, ki so nepo- 
sredno spoznani v razpravi vseh samoupravno združenih samoupravljalcev v 
krajeni skupnosti, v njihovi celotni notranji organizacijski strukturi, ampak 
da to bolj postaja inštrument zagotavljanja interesov in potreb, spoznanih na 
širših družbenopolitičnih ravneh, zlasti predvsem inštrument investiranja ob- 
jektov družbe, razvoja družbenih dejavnosti na nivoju občine, na nivoju 
mesta itd. 

Mislim, da bi morali vrniti samoprispevku prvotno vsebino, tako v prak- 
tični aplikaciji že obstoječega sistemskega zakona, zlasti pa tudi z dograditvijo 
tega sistemskega zakona v smereh, da bo dejansko v službi razvoja samo- 
upravljanja v krajevni skupnosti in v občini kot temeljni družbenopolitični 
skupnosti pa tudi na širših ravneh, toda vedno z izhodiščem v bistvu tam, kjer 
se sprejemajo, kjer se oblikujejo interesi in kjer se sprejemajo odločitve, ki 
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zadanejo takšno ali drugačno osnovo osebnega prispevka človeka, ki se reali- 
zira v obliki samoprispevka. 

Ko danes v Družbenopolitičnem zboru razpravljamo o stanju glede stopnje 
razvitosti samoupravnih odnosov pri zagotavljanju materialne podlage pri za- 
dovoljevanju interesov in potreb v krajevni skupnosti, se mi zdi, da se moramo 
zavedati, da v bistvu razpravljamo-o uresničevanju ustavne usmeritve, da kra- 
jevna skupnost postane del sistema socialističnega samoupravnega združenega 
dela, da je oblikovanje interesov delavcev-krajanov v celoti vpeto, povezano 
z realnimi osnovami materialnih možnosti, tako združenega dela kot seveda tudi 
osebnega standarda delavcev in delovnih ljudi v krajevni skupnosti. To je 
še zlasti pomembno danes, ko uresničujemo program in politiko gospodarske 
stabilizacije v vseh smereh. Ena od njih prav gotovo zadeva tudi osebno po- 
trošnjo in osebne možnosti človeka za financiranje nadaljnjega razvoja. Po- 
vezanost z združenim delom pomeni v bistvu tudi povezanost delovnih ljudi s 
celoto družbenih sredstev in odnosov družbene lastnine, da se na tej podlagi 
kar najbolj odprto, neposredno in demokratično soočajo interesi delavcev in 
vseh delovnih ljudi, da se usklajujejo in pa združujejo v skupen interes, ki 
ima moč in realno podlago, da se v našem družbenem življenju tudi uresniči. 

Le ob takšnih odnosih bo krajevna skupnost v polni meri lahko zaživela 
kot temeljna celica našega političnega sistema, ki bo počivala na istih temeljih 
naše družbene ureditve. To pa so družbena lastnina sredstev za proizvodnjo in 
dohodka in družbena lastnina in socialistično samoupravljanje pri vzpostavlja- 
nju vseh odnosov. Le na ta način bo občan, samoupravno organiziran v kra- 
jevni skupnosti, vstopal v naš delegatski sistem, v delegatske skupščine in v 
posamezne oblike organiziranja našega političnega sistema od temeljnih do naj- 
širših na istih družbenoekonomskih temeljih. Občan ne bo več vpet na neke 
privatne, kolektivne, teritorialno pogojene, razvojne interese, ampak bo vpet 
na skupne interese, ki jih vedno znova v procesu nastajanja in opredeljevanja 
naših samoupravnih odločitev pogojujeta skupen družbenolastninski temelj vseh 
odnosov v naši družbi in seveda demokratičen socialistični temelj sistema 
socialističnega samoupravljanja, ki ga stalno razvijamo v naši družbeni praksi. 

Prav zaradi vsega tega je nujno intenzivirati politično akcijo, zlasti znotraj 
Socialistične zveze delovnega ljudstva, kar seveda pomeni akcijo znotraj vseh 
organiziranih socialističnih sil znotraj te frontne organizacije. Se posebej pa se 
mi zdi pomembno poudariti, da je treba intenzivirati akcijo glede razvoja ne- 
posrednih družbenoekonomskih odnosov znotraj sindikatov. Ustrezno pa mo- 
ramo usposobiti tudi izvršilne, upravne in druge strokovne dejavnike, da bodo 
lahko dali svoj prispevek k razvoju odnosov na tem področju. Mislim, da je 
njihova prisotnost v organizirani družbeni akciji za hitrejši razvoj odnosov na 
tem področju do danes bila mnogo premajhna. Prav tako pa mora posamezna 
ustrezna družbena strokovna služba, zlasti pa službe, ki zadevajo in ki se 
ukvarjajo z nadaljnjim razvojem in razdelavo sistema družbenega planiranja, 
biti sposobna sproti dajati odgovore. 

Večjo aktivnost na tem področju pa naj bi vzpodbudil tudi predlog, ki je 
prisoten v gradivu, ki smo ga dobili danes na klop iz razprave na Svetu za 
družbenopolitični sistem Republiške konference Socialistične zveze delovnega 
ljudstva, da bi ob koncu prihodnjega leta naša Skupščina obravnavala uresni- 
čevanja sprejetih stališč in usmeritev ter ob tem tudi ocenila, kako posamezni 
družbenopolitični dejavniki, izvršilni in upravni organi, uresničujejo svoje na- 
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loge na tem, izjemno pomembnem področju razvoja samoupravnih odnosov v 
naši družbeni praksi. 

V skladu z vsem tem bi predlagal, da bi dopolnili stališča in predloge k tej 
točki razprave v našem zboru, s tem, da bi v 2. točki za prvim stavkom dodali 
stavek: »Družbenopolitični zbor ugotavlja, da še niso v celoti usklajene sistem- 
ske podlage za zagotavljanje materialne podlage za zadovoljevanje skupnih po- 
treb in interesov v krajevni skupnosti, saj sedanja zakonska ureditev samo- 
prispevka še ni usklajena z novimi predpisi o družbenem planiranju niti z raz- 
vojem krajevne skupnosti kot sestavine samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov. Zbor ugotavlja potrebo, da se v prvem trimesečju naslednjega leta 
ustrezno spremeni in dopolni zakon o samoprispevku«. 

Kot nadaljevanje 3. točke naj bi se dodal še naslednji stavek: »V program 
dela Skupščine SR Slovenije za leto 1961 naj se vključi tudi naloga analize in 
ocene uresničevanja stališč, priporočil in sklepov o nadaljnjem razvoju kra- 
jevnih skupnosti sprejetih leta 1975 in 1977«. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? 
(Nihče.) Če ne želi nihče razpravljati, potem bi dala dvoje pojasnil v zvezi z 
razpravo tovariša Toša. 

Skupščina SR Slovenije je res dobila obvestilo Ustavnega sodišča o neka- 
terih vprašanjih, ki se pojavljajo v zvezi z izvajanjem zakona o samoprispevku. 
Dogovorjeno je bilo, da se materija programira za prvo četrtletje 1981. leta 
in zato se ne bi strinjala s tem, da v drugi točki našega akta že ocenjujemo to 
gradivo, ker bo stekla v skupščinskih zborih in delovnih telesih posebna raz- 
prava o tem obvestilu Ustavnega sodišča. 

Kar zadeva ponovno obravnavo uresničevanja skupščinskih stališč, pa mi- 
slim, da bo iz razprave tovariša Toša, ki bo seveda prenesena v zapisnik, izšla 
zahteva za delovno skupino, ki bo pripravljala program dela za leto 1981. Mi- 
slim, da ni potrebe, da bi V tem smislu dopolnjevali naša stališča. 

Kdo želi še razpravljati? (Niihče.) Če nihče, potem predlagam, da nadaljnjo 
razpravo odložimo, dokler ne bosta tudi ostala dva zbora sprejela končno 
besedilo predlogov in stališč. 

Vseeno pa bi prosila tovariša Toša, če bi se strinjal z mojimi proti-stališči, 
saj nam potem ne bi bilo potrebno oblikovati delovne skupine. 

Dovolite mi, da preidemo na glasovanje o stališčih in predlogih. Kdor je 
za, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel stališča in pred- 
loge k osnutku ugotovitev stališč in sklepov Skupščine SR Slovenije o zago- 
tavljanju materialne osnove za zadovoljevanje skupnih in splošnih potreb de- 
lovnih ljudi in občanov v krajevnih skupnostih na podlagi 88. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije. 

Sprejeta stališča in predloge bomo na podlagi drugega odstavka 90. člena 
poslovnika posredovali Zboru združenega dela, Zboru občin in predlagatelju. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

Predlog odloka o izvolitvi člana Sveta republike je predložila Komisija za 
volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije. 
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se s predlogom odloka strinja. Zeli 
kdo razpravljati? (Nihče.) 

Če ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na gla- 
sovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog odloka 
o izvolitvi člana Sveta republike. 

S tem je bil tovariš Albin Vipotnik v Družbenopolitičnem zboru izvoljen 
za člana Sveta republike. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

. Danes smo na klop prejeli dopis Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
s katerim nas obvešča, zakaj na delegatsko vprašanje tovarišice Majde Naglost, 
ki ga je postavila na 40. seji zbora, ni dal odgovora. 

Predlagam, da zbor glede na obrazložen predlog Izvršnega sveta v skladu 
s 44. členom poslovnika Skupščine SR Slovenije podaljša rok za odgovor na 
prihodnjo sejo Družbenopolitičnega zbora. Se strinjate s tem podaljša- 
njem? (Da.) 

Zeli kdo danes postaviti kakšno vprašanje? (Ne.) S tem je zaključena tudi 
10. točka dnevnega reda. 

Naš dnevni red je sicer izčrpan, ker pa ostala dva zbora obravnave pred- 
loga zakona o notranjih zadevah, ki ga enakopravno sprejemajo vsi trije zbori, 
še nista zaključila, prosim delegate, da se ponovno dobimo ob 12.15. Takrat bi 
se morali eventualno opredeliti še do amandmaja k 136. in 137. členu zakona. 

Tovarišice in tovariši delegati! Predsednica Zbora občin me je pismeno 
obvestila, da je zakon o notranjih zadevah sprejet tako kot v našem zboru. 
Imam pa tudi ustno sporočilo strokovne službe Skupščine, da amandmaja k 
136. in 137. členu v Zboru združenega dela sploh nista bila dana. Zato ni več 
razlogov, da bi čakali na eventualno dodatno glasovanje o amandmajih k 136. 
in 137. členu zakona o notranjih zadevah. 

Ugotavljam, da je s tem dnevni red seje izčrpan in zaključujem 41. sejo 
Družbenopolitičnega zbora. 

(Seja zbora je bila zaključena ob 12.37.) 



42. seja 

(25. novembra 1980) 

Predsedovala: Tina Tomlje, 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednica Tina Tomlje: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
42. sejo Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Odsotnost z današnje seje so opravičili naslednji tovariši in tovarišice: 
Jože Božič, Vlado Janžič, Jože Marolt, Zoran Polič, Miloš Prosenc, Silva Skerbec, 
Emil Šuštar in Aleksander Varga. 

Po določilih poslovnika Skupščine SR Slovenije naš zbor ni pristojen za 
obravnavo osnutka zakona o energetskem gospodarstvu, osnutka zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o gozdovih, predloga za izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o komunalnih dejavnostih posebnega družbe- 
nega pomena, predloga za izdajo zakona o javnih cestah, predloga za izdajo za- 
kona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah in predloga zakona o Sloven- 
ski akademiji znanosti in umetnosti. 

Ne glede na to, da zbor ni pristojen za enakopravno obravnavanje navedenih 
zakonov, predlagam zboru, da jih obravnava kot zainteresirani zbor po 90. členu 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. Zato vas prosim, tovariši delegati, da po 
90. členu poslovnika Skupščine SR Slovenije odločite, ali sprejmete predlog, da 
navedene zakone obravnavamo kot zainteresiran zbor? Hkrati predlagam, da vse 
navedene zakone s področja samoupravnih interesnih skupnosti materialne pro- 
izvodnje obravnavamo kot eno točko, in sicer: »Uveljavljanje nekaterih ele- 
mentov političnega in družbenoekonomskega sistema v navedenih zakonih«. 

Prosim, če se izrečete o tem predlogu! Kdor je za ta predlog, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko!) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno odločil, da bo vse preje 
navedene zakone obravnaval v smislu 88. člena poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije. 

Z dopisom z dne 6. novembra 1980 sem razširila dnevni red s 6. točko, to je 
z osnutkom odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejetju družbenega 
plana Jugoslavije za dobo od leta 1981 do 1985 o določitvi roka za predložitev 
osnutka oziroma predloga družbenega plana Jugoslavije Skupščini SFRJ in z 
osnutkom delovnega programa Zbora republik in pokrajin Skupščini SFR Jugo- 
slavije za 1981. leto. 

Z dnevnega reda današnje seje sem z istim dopisom umaknila 9. točko, to je 
osnutek družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1981 do 1985. 

Glede na vse povedano, predlagam zboru naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 41. seje zbora, 
2. nadaljnji razvoj družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interes- 

nih skupnostih materialne proizvodnje, 
3. uveljavljanje nekaterih elementov političnega in družbenoekonomskega 

sistema v osnutku zakona o energetskem gospodarstvu, osnutka zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o gozdovih, predlogu za izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o komunalnih dejavnostih posebnega družbe- 
nega pomena, predlogu za izdajo zakona o javnih cestah in predlogu za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah, 

4. predlog zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, 
5. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju 

skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji, 
6. poročilo o stanju dogovarjanja o temeljih družbenega plana SR Slo- 

venije 1981—1985 s predlogom dogovora o temeljih družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1981—1985, 

7. osnutek družbenega plana SR Slovenije 1981—1985, z globalno oceno 
izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 in osnovnimi 
problemi na prehodu v leto 1981, 

8. osnutek resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije 
v letu 1981, 

9. osnutek odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejetju družbe- 
nega plana Jugoslavije za dobo od leta 1981 do leta 1985 in o določitvi roka za 
predložitev osnutka oziroma predloga družbenega plana Jugoslavije Skupščini 
SFR Jugoslavije. 

10. osnutek resolucije o glavnih smernicah in okvirih politike družbeno- 
ekonomskega razvoja Jugoslavije v letu 1981, 

11. osnutek delovnega programa Zbora republik in pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije za leto 1981, 

12. volitve in imenovanja, 
13. predlogi in vprašanja delegatov. 
Se tovariši delegati strinjajo s predloženim dnevnim redom? (Da.) 
Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 41. seje Družbenopolitičnega zbora. 

Ali kdo od delegatov predlaga kakšno dopolnitev ali spremembo predlo- 
ženega zapisnika? (Nihče.) Če ne, dajem na glasovanje zapisnik 41. seje. Kdor 
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je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal?. (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno odobril zapisnik 41. seje 
zbora. 

Obveščam tovarišice in tovariše delegate, da bomo na skupnem zasedanju 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora poslušali 
uvodno obrazložitev podpredsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in predsednika Odbora Izvršnega sveta za tekočo gospodarsko politiko in social- 
no politiko, tovariša Jožeta Florjančiča, k planskim aktom, to je k točkam 6., 7. 
in 8. Zato prekinjam sejo Družbenopolitičnega zbora in prosim delegate, da se 
zberejo v veliki dvorani republiške Skupščine. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.10 in se je nadaljevala ob 10.50.) 

Predsednica Tina Tomlje : Prehajamo na 2. točko dnevnega 
reda, to je na razpravo o nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih odnosov 
v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje. 

Gradivo je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. V Skupščini 
SR Slovenije so gradivo obravnavali Odbor za družbenopolitični sistem in Odbor 
za družbenoekonomske odnose, Zakonodaj nonpraivna komisija, Komisija za 
spremljanje izvajanja zakona o združenem delu in skupina delegatov za prouči- 
tev družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih mate- 
rialne proizvodnje in zakonskih aktov s tega področja. Danes smo na klopi 
prejeli predlog stališč in sklepov, ki naj bi jih sprejel zbor ob tej točki dnev- 
nega reda. 

Uvodno obrazložitev bo imel tovariš Vlado Klemenčič, podpredsednik Izvrš- 
nega sveta in predsednik Odbora Izvršnega sveta za družbenoekomonsko ure- 
ditev, za družbeni plan in razvoj. Prosim, besedo ima torvariš Vlado Klemenčič. 

Vlado Klemenčič: Tovarišice in tovariši delegati! V dejavnostih 
gospodarske infrastrukture smo v tem srednjeročnem obdobju v Sloveniji do- 
segli pomembne rezultate, tako glede njenega materialnega razvoja, kot tudi sta- 
bilnejših pogojev tekočega gospodarjenja. Prve začetne rezultate smo dosegli 
tudi pri samoupravnem urejanju družbenoekonomskih odnosov med uporabniki 
in izvajalci. V večini teh dejavnosti so bile skoraj v celoti uresničene začrtane 
naloge glede naložb v razširitev materialne podlage dela, kar je omogočilo, da 
so na primer pri energetiki v veliki meri nadomestili zamujeno iz prejšnjih 
obdobij oziroma ustvarili pogoje za normalno poslovanje in razvoj gospodarstva 
ter zadovoljevanje potreb občanov. 

Neuresničen je tisti del razvojnih nalog, pri katerih niso bili dovolj realno 
planirani obsegi razvoja in viri financiranja oziroma, ko dejanski prilivi sred- 
stev niso bili skladni z načrtovanimi. To velja za cestno gospodarstvo, pa tudi 
PTT ter del komunalne infrastrukture. Del investicij v cestno gospodarstvo je 
bil razen tega načrtovan pogojno glede na možna sredstva. S takšnim razvojem 
smo zmanjšali nevarnost, da bi nezadosten razvoj gospodarske infrastrukture 
še naprej resno oviral skladen in stabilen razvoj gospodarstva in celotne druž- 
bene skupnosti. To je doseženo s prizadevanji v organizacijah združenega dela, 
izvajalcev v infrastrukturni dejavnosti, še posebej pa z velikimi materialnimi 
napori uporabnikov pri naložbah za te dejavnosti. 
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Tudi v tekočem poslovanju teh dejavnosti smo na podlagi samoupravnega 
sporazumevanja med uporabniki in izvajalci dosegli določen napredek in z nado- 
mestili omogočili njihovo normalno poslovanje in preprečili nastanek izgube. 
Tako so se delavci v gospodarski infrastrukturi lahko bolj posvetili svojim 
osnovnim nalogam, to je boljši organizaciji dela, kvalitetnejšemu opravljanju 
storitev, planiranju in tako naprej. Kljub temu pa glede tega še ne moremo 
biti zadovoljni. Poglavitna naloga je še naprej hitrejše zmanjševanje stroškov, 
optimalnejša izraba zmogljivosti, zmanjševanje obsega porabe enostavnega ži- 
vega dela na enoto storitev in tako naprej. Teh ciljev ni moč uresničiti brez 
krepitve poslovnega obnašanja izvajalcev ter hitrejšega uveljavljanja tržnih 
zakonitosti tudi na tem področju, seveda toliko, kolikor je to možno glede na 
posebnosti teh dejavnosti. Nedvomno je eden izmed razlogov za prepočasen 
proces učinkovitejšega poslovanja teh dejavnosti administrativno določanje cen 
njihovih proizvodov in storitev, na katerega praktično niti uporabniki niti izva- 
jalci niso imeli odločilnega vpliva. To je še zlasti uporabnike pogosto navajalo 
na oceno, da so prisiljeni pokrivati razliko med kakršnimikoli dejanskimi stroški 
v posameznh dejavnostih gospodarske infrastrukture in administrativno dolo- 
čenimi cenami. 

Z dosedanjim razvojem samoupravnega urejanja odnosov med uporabniki 
in .izvajalci v okviru samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje 
se je vendarle sprožil dokaj izrazit proces soočenja konkretnih interesov uporab- 
nikov in izvajalcev glede poslovanja tega dela gospodarstva. To omogoča nado- 
meščanje preteklega, bolj ali manj neposredno izraženega odločilnega vpliva 
organov družbenopolitičnih skupnosti na razvoj teh dejavnosti. Neenakomer- 
nost tega procesa v jugoslovanskih okvirih je bila doslej dokajšnja ovira za 
hitrejše uveljavljanje ustavne zasnove pri urejanju družbenoekonomskih odno- 
sov med uporabniki in izvajalci v dejavnostih gospodarske infrastrukture, ven- 
dar so v zadnjih dveh letih, še posebej z usmeritvami zveznih družbenih svetov, 
ustvarjene možnosti za hitrejše odpravljanje dosedanjih pomankljivosti in raz- 
lik v pogledih. 

Za večjo učinkovitost poslovanja v teh dejavnostih in za njihov skladnejši 
razvoj je predvsem pomembno to, da mora postati skrb za urejanje pogojev in 
odnosov v tekočem poslovanju in širjenju gospodarske infrastrukture sestavni 
del planiranja in gospodarjenja uporabnikov proizvodnje in storitev teh dejav- 
nosti. Splošna ocena je, da uporabniki pri pripravi planov ne sodelujejo dovolj 
aktivno, med drugim tudi zaradi tega, ker s predlaganimi planskimi rešitvami 
niso dovolj seznanjeni in ker jim hkrati manjkajo strokovne podlage za to. 
Brez njihove dejanske vključenosti v planiranje v vseh njegovih fazah in v te- 
koče delovanje, lahko bi rekli celo določenega pritiska v tej smeri, ni mogoče 
presegati dosedanjih pomanjkljivosti poslovanja v teh dejavnostih. Iz tega izhaja 
tudi pomen, ki ga pripisujemo razvoju delegatskih odnosov v teh skupnostih. 
Ob vsem tem je nujna večja aktivnost gospodarskih zbornic in splošnih združenj, 
bank pa tudi znanstveno-raziskovalnih organizacij. 

O predloženem gradivu, ki se nanaša na razvoj družbenoekonomskih odno- 
sov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje, je v teh dveh 
mesecih tekla obsežna razprava s predstavniki samoupravnih interesnih skup- 
nosti, predstavniki izvajalcev v družbenopolitičnih organizacijah, v zbornici, v 
svetu za gospodarski razvoj in še posebej v delovnih telesih Skupščine. Te raz- 
prave so dale številne koristne pobude in dodatne ocene ter opozorile na še ne- 
katere druge vidike obravnavane problematike. Dopolnitve so se v veliki meri 
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nanašale na posebnosti posameznih dejavnosti, kot je elektrogospodarstvo, raz- 
lične dejavnosti prometa, stanovanjsko-komunalno gospodarstvo in druge, ki jih 
obravnava gradivo. Hkrati so razprave v osnovi podprle poglavitne Usmeritve 
v gradivu. Upoštevajoč to, želim izmed vprašanj, ki jih obravnava predložena 
analiza, posebej izpostaviti planiranje, nadalje je skupina vprašanj, ki se na- 
našajo na združevanje in uporabo sredstev za enostavno in razširjeno repro- 
dukcijo v teh skupnostih in problemtiko dela dohodka, ki je rezultat dela v iz- 
jemno ugodnih naravnih, tržnih in drugih pogojih. 

O planiranju v teh dejavnostih nasploh sem že govoril. V dosedanjih raz- 
pravah je pritegnila pozornost problematika regionalnega planiranja v teh de- 
javnostih. Pomen regionalnega planiranja so še posebej poudarili predstavniki 
izvajalcev. Tega pomena sicer ne gre zanikati, saj je glede na tehnološke značil- 
nosti poslovanja, intenziteto posegov v prostor, samoupravno organiziranost in 
stopnjo družbenoekonomskih odnosov posameznih dejavnosti regionalno načrto- 
vanje nujno in sestavni del družbenega planiranja. Vendar s poudarjanjem re- 
gionalnega planiranja ne gre zapostavljati planiranja v občini. Interes uporab- 
nikov za planiranje razvoja v gospodarskih dejavnostih posebnega družbenega 
pomena in za uresničevanje planskih razvojnih nalog temeljnih družbenopolitič- 
nih skupnosti se mora predvsem izraziti na občinski ravni, šele potem se uskla- 
juje z interesi delovnih ljudi in občanov v širšem območju, to je na med- 
občinski ravni ter v vsej republiki. 

Ocenjujemo, da se je regionalno planiranje v posameznih dejavnostih bolj 
uveljavljalo in da je treba dati prednost oziroma poudarek planiranju v občini. 
Pri tem pa je možno, da dve ali tri sosednje občine pripravijo skupen plan, še 
posebej zato, ker predvidevamo, da bi v nekaterih dejavnostih samoupravne 
interesne skupnosti delovale za območje ene ah več občin. Razen tega je v 
manjših občinah treba proučiti možnosti, da bi samoupravna interesna skupnost 
lahko zajemala več sorodnih dejavnosti. Skratka, ko se zavzemamo za planiranje 
v občini ter organiziranost na tej ravni, hkrati ne mislimo, da je to obrazec, ki 
ga ne bi bilo mogoče prilagoditi danim razmeram. Organiziranje teh skupnosti 
in planiranje v njih mora biti izraz vsebinskih in neformalnih potreb ter mož- 
nosti. Pozorni moramo biti na to, da v tej dejavnosti ne bi prišlo do preorgani- 
ziranja, kar se nam sicer ponekod dogaja. 

Prav tako je pri planiranju treba upoštevati skupne interese občin v mestih 
oziroma tako imenovanih posebnih družbenopolitičnih skupnosti, kar ne bi smeli 
preprosto enačiti z regionalnim planiranjem. 

Pri združevanju sredstev za potrebe enostavne in razširjene reprodukcije 
na obravnavanih področjih je treba zlasti opozoriti na probleme namenske upo- 
rabe sredstev v preteklosti, na vprašanje odpisa terjatev tistih organizacij zdru- 
ženega dela, ki so na podlagi zakona obvezno združevala sredstva, na pomen 
cen na teh področjih, na problematiko prispevkov za samoupravne interesne 
skupnosti materialne proizvodnje, problematiko združevanja sredstev za raz- 
širjeno reprodukcijo ter v tem okviru na problematiko vračljivosti združenih 
sredstev. 

V preteklem obdobju je bil del sredstev, zbranih za razširjeno reprodukcijo 
oziroma za naložbe, uporabljen nenamensko za pokrivanje tekočih stroškov 
poslovanja. Ta, praviloma že porabljena sredstva, izkazuje večji del organizacij 
združevalcev še vedno kot združena sredstva, ki so planirana v drugih organi- 
zacijah oziroma kot dvomljive terjatje. Vsekakor je takšna praksa nenamenske 
uporabe družbenih sredstev nesprejemljiva. Podpiramo stališča skupščinskih 
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delovnih teles, da je v prihodnje nujno zagotoviti, da se bodo sredstva upo- 
rabljala namensko. O morebitnem spremenjenem namenu uporabe sredstev 
lahko odločajo le delavci, ki so določili tudi prvotni namen združevanja sred- 
stev, in sicer po enakem postopku kot takrat, ko so se o tem odločali prvikrat. 
Za prihodnje obdobje se je treba dogovoriti tudi o načinu izkazovanja zdru- 
ženih sredstev, ki mora zagotoviti uporabnikom oziroma združevalcem sredstev 
enostaven pregled nad obsegom in uporabo združenih sredstev. Potrebna pa je 
družbena Akcija, da rešimo vprašanje posledic nenamenske uporabe združenih 
sredstev za razvoj nekaterih dejavnosti, do česar je v okviru posameznih skup- 
nosti prihajajo v vsakem preteklem srednjeročnem obdobju. 

Pri predlaganju načina reševanja te problematike je Izivršni svet izhajal iz 
ugotovitve, da je potrebno vse pravice in obveznosti glede združenih sredstev 
uresničevati v okviru samoupravnih interesnih skupnosti na način in po po- 
stopkih, ki so urejeni z veljavno sistemsko zakonodajo. To pomeni, da morajo 
pristojna telesa samoupravnih interesnih skupnosti predložiti poročila o obsegu 
doslej združevanih sredstev, o namenih njihove uporabe in rezultatih in učinkih 
te uporabe, skupščine samoupravnih interesnih skupnosti pa naj na osnovi teh 
poročil ocenijo preteklo ravnanje in predlagajo ukrepe za postopno odpravljanje 
posledic nenamenske uporabe sredstev. 

O predlogih za uskladitev stanja naložb z dejanskim stanjem seveda lahko 
odločijo le delavci v temeljnih organizacijah, ki so sredstva združevali. Odločitve 
o odpisu terjatev za združena sredstva, ki so jih prvotno namenili za razvoj 
posameznih dejavnosti, pa so bila uporabljena za potrebe tekoče reprodukcije, 
bodo morali združevalci sprejeti ob oceni lastnih sposobnosti, da v določenem 
obdobju nadomestijo neizterljive terjatve iz tega naslova z doseženimi prihodki 
v prihodnosti. 

Vsekakor morajo biti predlogi za reševanje teh vprašanj izoblikovani čim 
prej, ker ni mogoče še naprej dopuščati, da do tega vprašanja ostajamo neopre- 
deljeni. Pri odločanju o odpisu bo treba izhajati iz izhodišč zakona o združenem 
delu, naj o tem odločajo delavci z referendumom oziroma osebnim izjavljanjem. 
To načelo predpostavlja organizirano akcijo družbenopolitičnih organizacij in 
vseh družbenih dejavnikov. Hkrati bo treba pri odpisu sredstev upoštevati po- 
sebnosti posameznih dejavnosti ter posebne pogoje, v katerih so posamezne 
organizacije združenega dela združevale sredstva. Gre za to, da so nekatere orga- 
nizacije združevale del sredstev za razširjeno reprodukcijo na ta način, da so 
najemale bančne kredite. O odpisu terjatev iz naslova združenih sredstev naj 
sprejmejo svoja stališča tudi zbori združenega dela ustreznih družbenopolitičnih 
skupnosti. 

Pri odpisu terjatev iz naslova združevanja sredstev bo treba upoštevati 
ekonomske možnosti posameznih organizacij združenega dela. Gotovo je, da v 
številnih primerih ne bo možen enkraten odpis vseh terjatev, ampak bo treba 
uveljaviti postopen odpis, da se s tem izognemo resnejšim motnjam v poslovanju 
organizacij združenega dela, ali celo izgubi po zaključnem računu. Pri odpisu 
terjatev se je torej treba dogovoriti o sprejemljivi dinamiki. 

Razprave o gradivu so nedvomno podprle usmeritev, naj se v prihodnje 
zagotavljajo sredstva za enostavno reprodukcijo v teh dejavnostih predvsem 
s ceno storitev oziroma proizvodov, v prihodnjem obdobju ter v izjemnih pri- 
merih, kadar samoupravno organizirani izvajalci v celotnem sistemu ne bodo 
mogli doseči cen, ki pokrivajo družbeno dogovorjene normative in standarde 
stroškov ter amortizacijo, pa tudi prek samoupravno dogovorjenih povračil. 
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S tem bi zagotovili, da bodo uporabniki prek cen storitev in izdelkov krili stroš- 
ke izvajalcev, ki nastanejo z izvajanjem dogovorjenega programa, tako glede 
njihovega obsega kot tudi kvalitete. 

Usmeritev na cene, ki naj pokrivajo enostavno reprodukcijo in v nekaterih 
dejavnostih tudi del razširjene reprodukcije, naj prispevajo k boljšemu gospo- 
darjenju v organizacijah združenega dela v teh dejavnostih. Hkrati naj upo- 
rabnike spodbujajo k varčni uporabi teh izdelkov in storitev. .Sedanje stanje, 
ko so izvajalci prepričani, da jim bodo, če si s cenami ne bodo zagotovili zadost- 
nih sredstev za pokritje tekočih stroškov, uporabniki pač v obliki samoupravno 
dogovorjenih povračil nadomestili manjkajoča sredstva, gotovo ne spodbuja k 
boljšemu in racionalnejšemu gospodarjenju z družbenimi sredstvi. V takšnih 
razmerah dohodek in osebni dohodki delavcev niso rezultat vloženega dela. 
Sedanje stanje tako ustvarja pogoje za nenamensko uporabo sredstev. 

Za razširjeno reprodukcijo oziroma za naložbe v razširitev dejavnosti bomo 
v prihodnje zagotavljali sredstva predvsem s samoupravnim združevanjem sred- 
stev. Dosedanja praksa, ko najprej izpeljemo akcijo za samoupravno združe- 
vanje sredstev, nato pa potencialne uporabnike, ki ne sklenejo takšnega spo- 
razuma, z zakonom zavežemo k združevanju, ni dobra. Zmanjšuje pomen samo- 
upravnega odločanja, saj delavci pri osebnem izjavljanju vedo, da jih bo v pri- 
meru, če samoupravnega sporazuma ne bodo sklenili, zakon zavezal k zdru- 
ževanju sredstev. 

V preteklosti je prihajalo do tega, da so se delavci, ki so samoupravno 
zagotovili sredstva, odpovedali njihovemu vračilu, zakon, s katerim je bilo uve- 
ljavljeno obvezno združevanje, pa ni vseboval določbe o vračljivosti sredstev, 
tako da so se štela združena sredstva za vračljiva. Tako je prihajalo do raz- 
ličnega družbenoekonomskega položaja oziroma različnih pravic in obveznosti 
glede združenih sredstev med samoupravnim in zakonskim načinom njihovega 
zagotavljanja. Zato bo v prihodnje izhodišče pri zagotavljanju sredstev za raz- 
širjeno reprodukcijo samoupravno združevanje, ki ne bo že vnaprej upoštevalo 
zakonske intervencije. Da bi to dosegli, bo pofrelbno spodbujati k temu delavce 
v organizacijah združenega dela uporabnikov. To bo mogoče doseči s samo- 
upravnim sporazumevanjem, ki bo. zagotavljalo združevalcem sredstev določene 
ugodnosti pri dobavi proizvodov in storitev, vse do različnih cen za dobavljene 
proizvode in storitve. Proučili bomo predlog, da o namenih uporabe združenih 
sredstev in nadzoru nad njihovim razpolaganjem odločajo le tisti uporabniki 
in izvajalci v samoupravni interesni skupnosti, ki so sredstva s sporazumom 
dejansko združili S tem bo ekonomski interes delavcev za združevanje sred- 
stev jasnejši in bolj opredeljen. 

V prihodnje bi se bilo mogoče izjemoma poslužiti zakonske intervencije in 
predpisati obvezno združevanje sredstev. To bi prišlo v poštev, če bi v posa- 
mezni gospodarski dejavnosti posebnega družbenega pomena ugotovili, da v po- 
stopku .sporazumevanja ali olb njegovem zaključku ne bo moč zagotoviti sredstev 
za realizacijo programa, da pa je združevanje sredstev za izpolnitev določenih 
nalog, zastavljenih z družbenim planom, nujno. 

Pri združevanju sredstev za razširjeno reprodukcijo bomo tudi v prihodnje 
izhajali iz tega, da se z njim zagotovi udeležba v tako ustvarjenem dohodku na 
podlagi načel skupnega dohodka. Pri delu naložb v gospodarske dejavnosti te 
infrastrukture je to mogoče in zasluži podporo. V nekaterih dejavnostih pa 
njihov gospodarski položaj ne omogoča takšne udeležbe ter združevanja ni mo- 
goče uresničiti po enostavni analogiji s skupnim dohodkom. To se še posebej 
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nanaša na možnosti vračanja teh sredstev ter na oceno učinkov združenih sred- 
stev. Skratka, v infrastrukturnih gospodarskih dejavnostih vračljivost sredstev 
ne bo vedno mogoča, ker prav tako ne bo ustrezala namenu združevanja. Sred- 
stev za razširjeno reprodukcijo namreč uporabniki ne bodo združevali predvsem 
zato, da se doseže povečani dohodek pri proizvajalcih, na katerem bi imeli potem 
pravico do povračila ustreznega dela po načelih skupnega dohodka. Nasprotno. 
Poglavitni namen bo zagotoviti določene storitve oziroma proizvode, ki bodo 
tako glede obsega kot tudi glede kvalitete opredeljeni s samoupravno dogovor- 
jenimi programi. Združevalci sredstev si bodo na ta način zagotavljali izbolj- 
šanje splošnih pogojev gospodarjenja ter tako zagotavljali uresničevanje nujnih 
nalog družbene reprodukcije. Izhodišče takšnega združevanja je, da se učinki 
naložb ne izkažejo le pri izvajalcih, ampak tudi pri združevalcih sredstev s tem, 
da se jim izboljšajo pogoji in pridobivanje dohodka, omogoči stabilnost v nje- 
govem pridobivanju, zmanjšajo stroški, ki nastajajo in podobno. 

V primerih, ko nastajajo takšni učinki ter gre hkrati za dejavnosti, za katere 
je na podlagi planskih bilanc očitno, da s cenami ne bodo uapele pokriti stroškov 
enostavne reprodukcije, hkrati pa za razširitev dejavnosti posebnega družbe- 
nega pomena, bi bilo možno predvideti, da se združena sredstva ne vračajo. 
Glede na to, naj bi v prihodnjem srednjeročnem obdobju prek cen zagotav- 
ljali sredstva, predvsem za enostavno reprodukcijo in le deloma za razširjeno 
reprodukcijo, je seveda nemogoče dosledno vztrajati na načelu vračljivasti 
sredstev. iNačelo vračljivasti predpostavlja cene, ki omogočajo vračanja oziroma 
vsebuje tudi sredstva, potrebna za razširjeno reprodukcijo. Tako usmeritev 
omogoča ustava SR Slovenije v 25. členu, ko govori o prepovedi trajnega odvze- 
ma pravic na združenih sredstvih. O trajnem odvzemu pravic ni možno govoriti, 
če samoupravna organiziranost zagotavlja neposredni vpliv uporabnikov na 
združevanje sredstev in njihovo uporabo in če sta uporabnikom z združevanjem 
sredstev zagotovljena samoupravno dogovorjen obseg in kakovost storitev in 
proizvodov. 

V skladu s sistemom bi zato v samoupravnih sporazumih predvideli za 
skupni program obseg potrebnih sredstev, ugodnosti združevalcem ter oblike 
njihovega vplivanja na smotrno in namensko uporabo združenih sredstev. Tak- 
šen sporazum bi tako lahko že vnaprej predvidel, da ise sredstva ne bodo vra- 
čala in bi delavci sprejeli odločitev o tem hkrati is programom in drugimi pra- 
vicami in obveznostmi v sporazumu. Takšno možnost naj bi predvideli tudi 
zakoni. Zato se zavzemamo, da se glede tega vnese jasnejša določba v pripravljen 
osnutek zveznega zakona o skupnih osnovah odnosov v razširjeni reprodukciji 
ter dopolni republiški zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela. 

Glede predpisovanja obveznih prispevkov v smislu 70. člena ustave SR Slo- 
venije se bo treba v prihodnje glede na družbeni značaj dohodka zavzemati pred- 
vsem za rešitev, da bi bili prispevki, če jih izjemoma že predpišemo, namenjeni 
za enostavno reprodukcijo. V posameznih dejavnostih se bo treba poslužiti pri- 
spevka tudi pri zbiranju sredstev za razširjeno reprodukcijo, zlasti še tedaj, ka- 
dar bo trelba pri združevanju sredstev zajeti širši krog uporabnikov, med njimi 
na primer delovne ljudi, ki opravljajo samostojno dejavnost s sredstvi v lasti 
občanov ter občane. Omenjena ustavna določba namreč omogoča, da predpiše 
družbenopolitična skupnost obvezen prispevek tudi za potrebe razširjene re- 
produkcije. 

Doslej je bilo veliko razprav o zajemanju in usmerjanju dela dohodka, ki 
je rezultat dela v izjemnih naravnih, tržnih ali drugih pogojih, kar pomeni o 
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tako imenovanem ekstra dohodku in renti. Zahteva po usmerjenem delu do- 
hodka v razvoj organizacij združenega dela, pri katerih je tak dohodek do- 
sežen, je prisotna že dalj časa. V zadnjem času pa se večkrat postavljajo zahteve 
po zajemanju teh sredstev za razširitev materialne osnove združenega dela v ob- 
čini in v republiki. Vsekakor je treba podpreti usmeritev v razpravi, naj se 
pojavne oblike dohodka, ki je rezultat dela v izjemnih naravnih ali tržnih po- 
gojih, sistematično proučujejo in oblikujejo trdnejša skupna izhodišča za oceno 
ekonomskih razsežnosti dohodka, ki nastaja v takšnih pogojih. 

Hkrati menimo, da je treba podpreti stališča, da različnih boljših in slabših 
naravnih in tržnih pogojev ni mogoče enostavno opredeliti kot izjemno ugodne 
naravne in tržne pogoje. Ustavne določbe, da je treba del dohodka, ki je rezultat 
dela v izredno ugodnih naravnih ali tržnih pogojih, uporabiti za razvoj organi- 
zacije združenega dela ali za razvoj materialne osnove združenega dela v občini 
ali republiki, ni mogoče uporabiti tedaj, kadar gre za boljše ali slabše naravne 
in tržne pogoje. Ta ustavna določba pride v poštev dejansko le v izjemno ugodnih 
naravnih in tržnih pogojih ter mora na tem temeljiti sistemska ureditev posa- 
meznega področja. Seveda, to ne pomeni, da takih različnih naravnih in tržnih 
pogojev ni mogoče upoštevati pri oblikovanju in razvoju družbenoekonomskih 
odnosov na posameznih področjih. Nasprotno. Pri oblikovanju odnosov med 'po- 
sameznimi izvajalci je treba v okviru njihove samoupravne organiziranosti 
upoštevati take različne pogoje in njihove medsebojne družbenoekonomske od- 
nose oblikovati tako, da bodo po eni strani zagotavljali, da bodo dohodek temelj- 
nih organizacij združenega dela in osebni dohodki delavcev v čim večji meri 
odvisni od vloženega dela in ne od različnih naravnih in drugih tržnih pogojev, 
po drugi strani pa tudi stimulirah delavce pri iskanju in izkoriščanju ugodnej- 
ših naravnih in tržnih pogojev. Dejstvo je, da imajo nekateri kolektivi takšne 
izjemne lokacijske in druge naravne in tržne pogoje za pridobivanje dohodka, 
vendar dosegajo docela povprečen dohodek. Cene in dohodek zato ne morejo 
biti merilo, ali obstajajo takšni izjemni pogoji. Iz tega izhaja le zaključek, da 
bodisi ti kolektivi niso vložili dovolj dela, da bi aktivirali izjemne pogoje bodisi, 
da jim politika cen to ni omogočala. V enem in drugem primeru potemtakem ne 
kaže ugotavljati ta del dohodka oziroma ga posebej izkazovati in zajemati. To 
hkrati kaže na to, zakaj primerjava med poprečnim dohodkom v dani dejavnosti 
ter nadpoprečnim dohodkom posameznega proizvajalca v njej ne more biti me- 
rilo za ugotavljanje tega dela dohodka. Pri infrastrukturni dejavnosti posebnega 
družbenega pomena je seveda pri obravnavanju tega treba upoštevati, da pri 
nas in v svetu te dejavnosti večinoma niso rentabilne in da bo na teh področjih 
tudi v prihodnje cena pokrivala predvsem stroške enostavne reprodukcije. Zato 
v osnovi podpiramo usmeritev, da se predvsem v okviru posameznih sistemov 
izkaže dejanski dohodek temeljnih organizacij, ki nastaja na dani lokaciji, in šele 
nato uveljavi na načelih solidarnosti in vzajemnosti temelječe združevanje 
sredstev znotraj teh gospodarskih sistemov in ne v okviru družbenopolitičnih 
skupnosti. Postavlja pa se vprašanje, ali vendarle nekaterih oblik rente, kot 
je na primer mestna renta, ni mogoče opredeliti in zajeti z zakonodajo, ki se 
pripravlja. Prav mestna renta je tista oblika, ki jo ekonomsko lažje opredelimo 
in ki jo je morda lažje zajeti in usmeriti v razširitev materialne podlage orga- 
nizacije združenega dela, v kateri se izkazuje, ah v razširitev materialne pod- 
lage dela v občini oziroma družbenopolitični skupnosti. 
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Glede zemljiške rente ter dohodka, ki nastaja v drugih gospodarskih de- 
javnostih, bo Izvršni svet pripravil analizo in predloge skladno z že prevzeto 
obveznostjo. 

Glede na čas, ki ga terja priprava konkretnih rešitev za izpeljavo predlo- 
gov v gradivu, bo potreben prehoden režim na posamezne obravnavane dejav- 
nosti. V teh dneh bodo objavljeni predlogi iz samoupravnih sporazumov o te- 
meljih planov v dejavnostih gospodarske infrastrukture. V razpravi pred spre- 
jemom je potrebno te sporazume dopolniti z nekaterimi predlaganimi rešitvami. 
To velja na primer za določbe glede vloge uporabnikov pri planiranju, ugodnosti 
za združevalce sredstev ter prevzemanje obveznosti po 1985. letu za objekte 
tako imenovane kontinuitete, torej objekte, ki jih bodo gradili po tem letu ozi- 
roma nadaljevali njihovo graditev. Ti sporazumi naj prav tako izhajajo iz spre- 
jetih usmeritev glede politike cen v teh dejavnostih. 

Ne bo pa moč v celoti preiti že z začetkom prihodnjega leta na novo pred- 
ložene osnove za zagotavljanje sredstev za povračila in za razširjeno repro- 
dukcijo v teh dejavnostih. Ker menimo, da je hkrati treba čim prej opustiti 
davčno osnovo kot osnovo za zagotavljanje sredstev v teh dejavnostih, bomo 
za nekatere izmed teh dejavnosti predlagali prehodno rešitev za prihodnje leto. 
To se nanaša na zakonsko zagotavljanje povračil železnici v 1981. letu. Med 1981. 
letom bi potem pripravili dolgoročnejše rešitve. Zato, da združenemu delu omo- 
gočimo lažji izhod iz sedanjih gospodarskih težav, ne nameravamo za dejavnosti 
kot je železnica predlagati samoupravno ali zakonsko združevanje sredstev za 
razširjeno reprodukcijo v prihodnjem letu. Ta problem bi skušali rešiti z dina- 
miko naložb v teh dejavnostih, premostitvenimi krediti in še nekaterimi pred- 
logi. V prihodnjem letu bi potem pripravili trajnejši način reševanja tega 
vprašanja s tem, da bi dosledno vpeljali načelo iz predloženega gradiva, da se 
za razširjeno reprodukcijo združujejo sredstva iz sredstev za razširjeno re- 
produkcijo v temeljnih organizacijah. S tem bi se med drugim izognili praksi, 
da organizacija nima niti minimalnih sredstev za razširjeno reprodukcijo lastne 
dejavnosti, hkrati pa najema bančna -posojila, da bi prispevala za razširjeno 
reprodukcijo v teh dejavnostih. 

V teku je tudi sprejemanje temeljev plana v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela in sporazumov o temeljih planov samoupravnih interesnih skup- 
nosti materialne proizvodnje za obdobje 1981—1985 in s tem določanje stopnje 
združevanja sredstev temeljnih organizacij združenega dela za skupne naloge, 
ki se sprejemajo v okviru teh samoupravnih interesnih skupnosti. Po predlogu 
dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985, naj 
bi se relativno zmanjševal obseg združevanja po enotnih virih in osnovah za 
skupne investicije in povračila v razmerju do tekočega in srednjeročnega plan- 
skega obdobja. 

Za konec naj v imenu Izvršnega sveta podprem predlog sklepov, ki jih je 
pripravila posebej imenovana skupina delegatov za proučitev analize o na- 
daljnjem razvoju družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih 
skupnostih materialne proizvodnje in predloge sklepov zborov, ki se nanašajo 
na skupino zakonov v dejavnostih gospodarske infrastrukture. 

Predsednica Tina Tomlje: Želi besedo poročevalec Odbora za druž- 
benopolitični sistem? (Da.) Besedo ima tovariš Peter Toš, poročevalec Odbora 

" ža družbenopolitični sistem. 
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Peter Toš: Tovarišice in tovariši! Odbor je prav tako pri eni od točk 
obravnava gradivo »Nadaljnji razvoj družbenoekonomskih odnosov v samo- 
upravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje«, pa tudi za današnjo 
razpravo zbora predložena gradiva: osnutek zakona o energetskem gospodar- 
stvu, osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih, pred- 
log za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih de- 
javnostih posebnega družbenega pomena, predlog za izdajo zakona o javnih 
cestah in predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
vodah. 

Odbor je po obširni, in lahko bi rekli vsestranski razpravi, v kateri se je 
osredotočil predvsem na obravnavo vprašanj iz vseh teh gradiv, ki se na- 
našajo na funkcijo odbora, kar pomeni predvsem na vprašanja politično-sistem- 
skih rešitev teh predlogov in ali bodo v teh zakonih vsebovane rešitve omogočale 
uresničevanje sprejete politike na tem področju, oblikoval določene ocene, do- 
ločena mnenja in ugotovitve o vseh predloženih gradivih. Ker je poročilo odbora, 
ki ste ga prejeli, nekoliko širše in ste ga dobili dokaj pozno, mi dovolite, 
da ponovim nekaj ugotovitev, ob nekaterih pa morda še dodam kakšno besedo 
glede na potek razprave na seji odbora. 

Glede prvega gradiva o nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih odnosov 
v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje je odbor ocenil, 
da gradivo realno prikazuje stanje na obravnavanih področjih. Oblikovalci 
gradiva niso analizirali zgolj razmere na teh področjih in ugotavljali vrzeli, 
pač pa za posamezne ugotovljene probleme tudi ponudil sistemsko skladne 
rešitve, zato je seveda gradivo ustrezna osnova za delegatsko obravnavo,, ki bo 
usmerila naše nadaljnje delo pri dograjevanju sistemskih zakonov na tem 
izredno pomembnem področju. 

Poleg tega pa je odbor menil, da bi v gradivu lahko bili zajeti tudi nekateri 
drugi problemi, ki jih gradivo ne obravnava, ki pa so prav tako pomembni za 
nadaljnji razvoj odnosov v okviru samoupravnih interesnih skupnosti mate- 
rialne proizvodnje, ki mnogokje pomenijo prav tako oviro za doseganje boljših 
rezultatov na tem področju. 

Obravnaval bi le tista vprašanja, ki so bila predmet razprave v odboru in 
v zvezi s katerimi je odbor sprejel določena stališča in imel svoje poglede. 

V zvezi s področjem enostavne reprodukcije je odbor menil, da si je po- 
trebno prizadevati, da se uveljavijo tržne zakonitosti s tem, da bi se sredstva 
za enostavno reprodukcijo zbirala predvsem prek cene proizvodov oziroma 
storitev in da bi morali v prihodnje odločneje odpravljati prakso, ki je tu in 
tam bila uveljavljena, da cene ne pokrivajo potrebnega obsega sredstev za 
enostavno reprodukcijo in da seveda za pokrivanje poslovanja organizacij iz- 
vajalcev pogosto posegajo tudi v sredstva, ki se v samoupravnih interesnih 
skupnostih združujejo za namene razširjene reprodukcije. 

Odbor je posebej obravnaval vprašanje, kako v zakonih opredeljevati de- 
javnosti, ki jih posamezni zakoni opredeljujejo kot zadeve posebnega družbe- 
nega pomena. Poleg konkretnih opozoril, ki se nanašajo na opredeljevanje 
dejavnosti posebnega družbenega pomena, ki so navedena v podrobnejših 
pripombah in mnenjih odbora k posameznim tezam obravnavanih zakonskih 
besedil, smo v odboru tudi menili, da je treba sprejeti jasno sistemsko stališče 
do vprašanja, ali je mogoče dejavnost samoupravne interesne skupnosti kot de- 
javnika političnega sistema opredeljevati kot dejavnost posebnega družbenega 
pomena. V nekaterih predlaganih rešitvah zakonov je namreč takšna aprede- 
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litev. Seveda je sleherna samoupravna interesna skupnost kot dejavnik politič- 
nega sistema na sicer nek drugačen način dejavnost posebnega družbenega 
pomena, ni pa to v smislu ustavnih opredelitev in opredelitev zakona o zdru- 
ženem delu. Zato gre predvsem, ko govorimo o tej problematiki, za opredelje- 
vanje tistih dejavnosti, ki jih izvajajo izvajalci kot dejavnosti posebnega druž- 
benega pomena in se v ta okvir ne more vključevati tudi administrativno, stro- 
kovno in drugo pomožno delo, ki ga izvajajo delavci v delovnih skupnostih 
strokovnih služb v posameznih samoupravnih interesnih skupnostih. To se je 
v pretekli praksi pogosto napačno razlagalo in je statistika določen čas zajemala 
podatke, po katerih so se delavci, ki delajo v administraciji, na primer zdrav- 
stvene skupnosti, šteli za zdravstvene delavce, kar nam je seveda kalilo temeljit 
in pravilen pogled v stanje stvari v zvezi s težnjami naraščanja administracije 
v naši družbeni praksi. 

Nadalje je odbor podprl stališče, da bi se v opredeljevanju sistemskih re- 
šitev na posameznih področjih dosledneje z zakoni urejala ta temeljna načela 
organiziranja samoupravnih interesnih skupnosti. Na ta način bi dejansko za- 
gotovili doslednejše uveljavljanje načela samoorganiziranosti, samoupravnega 
postavljanja organizacijske zgradbe samih subjektov, ki ustanavljajo posamezno 
samoupravno interesno skupnost, ne pa, da bi težili za poenotenjem organiza- 
cijke zgradbe brez dejanskih učinkov, ki bi jih takšno poenotenje lahko dalo. 
Pač pa nasprotno, tu in tam imamo tudi primere, da zahteve po enotni zgradbi 
prej ovirajo hitrejši razvoj neposrednih samoupravnih odnosov v okviru po- 
samezne samoupravne institucije kot pa ga pospešujejo. 

Pri oblikovanju delegatskih odnosov je po mnenju odbora potrebno za- 
gotoviti, da bodo delavci dejansko uresničevali svojo neodtujljivo pravico, da 
odločajo o sredstvih, ki jih združujejo za svoje potrebe, in o razvoju teh potreb 
v okviru posamezne samoupravne interesne skupnosti. Pri tem je odbor ob 
obravnavi sedanjega stanja razvitosti, zlasti neposredne povezanosti med delo- 
vanjem delegatskih organov v skupščinah samoupravnih interesnih skupnosti 
in njihovo delegatsko bazo, temeljnimi organizacijami in kajevnimi skupnostmi, 
ugotovil, da je predlagana rešitev v gradivu izredno racionalna in smotrna, da 
postane delegatska baza za delegate v zboru uporabnikov delavski svet temeljne 
organizacije združenega dela. Na ta način bi zagotovili nujno povezanost pri 
upravljanju z dohodkom in nujno povezanost pri spoznavanju celovitosti druž- 
benoekonomskih pogojev, v katerih delavci posamezne temeljne organizacije 
gospodarijo s sredstvi v procesu odločanja in razporejajo svoj dohodek za po- 
samezne namene, ne pa, da se zaradi sedanje delegatske strukture pogosto de- 
lavci v delegaciji za posamezno samoupravno interesno skupnost oziroma za vse 
interesne skupnosti ločeno opredeljujejo do posameznih predlogov, do posa- 
meznih pobud glede združevanja sredstev za pokrivanje teh potreb, brez 
ustrezne ali brez dovolj poglobljene povezave z dejanskimi dohodkovnimi mož- 
nostmi in načrti bodočih dohodkovnih možnosti, ki jih bo dosegla ali ki jih 
načrtuje posamezna temeljna organizacija združenega dela. 

Tudi določbe, ki se nanašajo na zagotavljanje posebnega družbenega in- 
teresa, je po mnenju odbora potrebno v posameznih zakonskih aktih še proučiti 
in dopolniti v skladu z zakonom o skupnih osnovah svobodne menjave dela. 
Potrebno je tudi, da se v zakonih enotno opredeli intervencijska vloga družbeno- 
politične skupnosti, kadar gre za izvrševanje nalog, nujnih za družbeno repro- 
dukcijo v smislu 25. člena v zvezi z 89. členom ustave SR Slovenije. Predvidi 
pa naj se tudi možnost predpisovanja prispevkov na podlagi 70. člena v zvezi 
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s 53. členom ustave SR Slovenije, če s samoupravnimi sporazumi niso zagotov- 
ljena potrebna sredstva za nemoten potek reprodukcije na teh področjih. 

Odbor je tudi opozoril na težave, ki se pojavljajo pri uresničevanju pravic 
in pravnih koristi delovnih ljudi in občanov pred samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi, zlasti na področju družbenih dejavnosti in se v zvezi s tem zavzel, 
da bi bilo potrebno s samoupravnimi akti jasneje urediti postopke zagotavljanja 
uresničevanja pravic in pravnih koristi delovnih ljudi in občanov v okviru 
posamezne interesne skupnosti in zagotoviti tudi doslednost njihove uporabe 
ter bolj Učinkovit nadzor nad njihovo uporabo. V zvezi s tem se je odbor zavzel 
za doslednejše ustanavljanje posebnih sodišč združenega dela v skladu s 83. čle- 
nom zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela, ki narekuje, da zakoni, 
poleg obveznosti ustanavljanja posebnih sodišč združenega dela, predpišejo 
nujne elemente za delo posebnih sodišč združenega dela. Prav to je bila doslej 
vrzel številnih sistemskih zakonov in eden izmed razlogov, da se posebna so- 
dišča združenega dela niso ustanavljala v sleherni samoupravni interesni skup- 
nosti, v kateri je dana globalna sistemska .osnova in sistemska zahteva za začetek 
njihovega dela, ustanovitev in delovanje. 

Odbor je tudi menil, da je glede na celotno obravnavano problematiko in 
stanje na področju delovanja samoupravnih interesnih skupnosti nujno potrebno 
okrepiti delavski nadzor v okviru samoupravnih interesnih skupnosti, zlasti nad 
uporabo združenih sredstev v teh samoupravnih interesnih skupnostih. Prav 
tako pa tudi v vseh drugih zadevah, ki jih opredeljuje zakon o združenem delu, 
in sicer nad uveljavljanjem pravic in obveznosti, nad uresničevanjem sprejetih 
odločitev, delovanjem organov skupnosti, delovanjem strokovne službe, skratka, 
nad izvajanjem celovite sprejete politike v okviru posamezne samoupravne in- 
teresne skupnosti. 

V razpravi je bilo izraženo tudi mnenje, da je treba temeljiteje proučiti 
vprašanje informiranja v vseh teh dejavnostih, v skladu tudi s predlogom plana 
za 1981. leto. Poenotili naj bi informacijski sistem na teh področjih, ki je danes 
grajen izredno razvejano in gledano iz družbenega zornega kota dokaj neracio- 
nalno, saj posamezen dejavnik na tem področju pogosto spremlja celoto po- 
trebnih podatkov, namesto da bi se podatki zajemali in obdelovali v enem, 
enotno dogovorjenem informacijskem sistemu. Pri tem bi bilo mogoče zagoto- 
viti večjo racionalnost in uveljaviti manjše stroške, ki jih pogojuje zbiranje 
in obdelava podatkov, pa tudi zagotoviti večjo dostopnost teh podatkov ne le 
strokovnim delavcem za pripravo posameznih predlogov za samoupravne od- 
ločitve v okviru samoupravnih interesnih skupnosti, pač pa tudi vsem drugim 
samoupravnim subjektom kot usposobitev za njihovo upravljalsko aktivnost v 
okviru posamezne samoupravne interesne skupnosti v procesih samoupravnega 
sporazumevanj a. 

Ob koncu in ob obravnavi vseh predlaganih sprememb in dopolnitev ter 
zasnov novih sistemskih zakonov za posamezno področje, naj omenim še splošno 
mnenje odbora. Odbor je posebej obravnaval vprašanje, ki se ne nanaša le 
na obravnavo teh zakonov, pač pa tudi na obravnavo drugih podobnih zakonov, 
in sicer, kako predlagatelj zakona obravnava vprašanje potrebnih finančnih 
sredstev^ki so potrebna za izvedbo posameznega zakona. To vprašanje je bilo 
po mnenju odbora obravnavano doslej na neustrezen način, in sicer tako, da je 
predlagatelj pri tem obravnaval le to, ali bo izvedba zakona zahtevala dodatna, 
doslej nepredvidena sredstva proračuna, ni pa tega obravnaval z zornega kota, 
kaj izvedba zakona pravzaprav pomeni v celotnem procesu njegovega izvajanja 
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oziroma kaj to pomeni temeljni organizaciji združenega dela, ki ji je v zvezi 
z uresničevanjem posameznega zakona naloženo zagotavljanje novih evidenc, 
novo delovanje in tako dalje, kar pa doslej ni bilo ocenjevano. Odbor meni, 
da bi v prihodnje predlagatelji zakonov morah na ta način oceniti potreben 
obseg sredstev, ki jih terja izvedba posameznega predlaganega zakona. 

Odbor je poleg teh skupnih pripomb, mnenj in predlogov oblikoval tudi 
mnoge konkretne pripombe in mnenja k posameznim tezam oziroma k po- 
sameznim členom predlaganih osnutkov zakonov in gradiv v tem okviru, ki jih 
pa glede na to, da ste jih najbrž lahko prebrali, ne bi omenjal posebej. 

Predsednica Tina Tomlje: Želi morda besedo poročevalec Odbora 
za družbenoekonomske odnose? (Ne.) Besedo ima poročevalec medzborovske 
skupine delegatov, tovariš dr. Rudi Kropivnik. 

Dr. Rudi Kropivnik: Tovarišice in tovariši delegati! Rad bi v imenu 
medzborovske skupine delegatov dal kratko obrazložitev predloga stališč in 
sklepov, ki ste ga prejeli k tej točki dnevnega reda. 

V gradivu o nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih odnosov v samo- 
upravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje je bila zelo široka javna 
razprava. Med drugim so to gradivo obravnavali: Svet za družbenoekonomske 
odnose pri Predsedstvu Republiške konference Socialistične zveze delovnega 
ljudstva Slovenije, Republiški svet za gospdarski razvoj in ekonomsko politiko 
in skupina delegatov za proučitev družbenoekonomskih odnosov v samouprav- 
nih interesnih skupnostih materialne proizvodnje in zakonov s tega področja, 
skupaj s Komisijo Skupščine SR Slovenije za spremljanje izvajanja zakona 
o združenem delu. O navedenem gradivu je tekla razprava tudi v pristojnih 
delovnih telesih Skupščine in Zborov Skupščine SR Slovenije. V teh razpravah 
so se izoblikovala stališča in sklepi, ki so bili ponovno posredovani v obravnavo 
skupini delegatov, ki je na svoji seji 20. tega meseca, ob sodelovanju predstav- 
nika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije izoblikovala dopolnitve predloga 
stališč in sklepov, ki so predloženi delegatom v tem zboru za današnjo sejo 
in Zboru občin ter Zboru združenega dela. 

Predlog stališč in sklepov h gradivu o nadaljnjem razvoju družbenoeko- 
nomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje 
se v 1. točki pozitivno opredeljuje do predloženega gradiva. Delegati so se v 
razpravah strinjali z ugotovitvami, ki izhajajo iz gradiva, in ocenili, da jih je 
mogoče sprejeti kot podlago za oblikovanje zakonov in politike na tem po- 
dročju. 

V novi 2. točki predloženih stališč in sklepov je poudarjen pomen vpliva 
uporabnikov na sprejemanje planov, pa tudi na izvrševanje planov in nadzor 
nad izvajanjem opredeljenih nalog. Predložena stališča in sklepi se v nadalje- 
vanju opredeljujejo do spremenjenih namenov uporabe združenih sredstev sa- 
moupravnih interesnih skupnosti. Nenamenskega trošenja teh sredstev ni mo- 
goče dopustiti, ker je očitno, da izvajalci posameznih dejavnosti pri financiranju 
enostavne reprodukcije niso dovolj uravnavali ekonomskih tokov. Zato je po- 
trebno najodločneje zahtevati, da zbori uporabnikov in zbori izvajalcev po- 
sebej obravnavajo poročilo o uporabi sredstev posameznih dejavnosti. Zato 
k tej točki predloženih stališč in sklepov predlagamo še dopolnilo z novim od- 
stavkom, ki se glasi: »Tako prakso je treba oceniti kot družbeno nesprejemljivo 
in v prihodnje zagotoviti, da se bodo zbrana sredstva uporabljala namensko 
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in da bodo o morebitnem spremenjenem namenu uporabe sredstev odločali 
delavci na enak način kot pri njihovem združevanju.« 

Rešitev statusa združenih sredstev, ki so jih temeljne organizacije zdru- 
ženega dela združevale na podlagi nadomestnih zakonov in ki je opredeljen v 
4. točki, je zelo pomembno vprašanje. Odločitve glede njegovega reševanja je 
treba prepustiti temeljnim organizacijam združenega dela, da bi le-te določile 
dinamiko odpisa teh sredstev, ki jih ni mogoče vrniti. Pri tem je treba posebej 
upoštevati kvaliteto sredstev — saj so bila v nekaterih primerih združevana iz 
kreditov — in vpliv odpisov na družbenoekonomski položaj temeljnih organi- 
zacij združenega dela. Pravilna, čeprav zahtevna usmeritev je, da bo treba 
ta sredstva odpisovati iz celotnega prihodka. 

Glede načina združevanja sredstev je podprta usmeritev, da se za enostavno 
reprodukcijo zagotavljajo sredstva predvsem s ceno proizvodov oziroma storitev. 
Pridobivanje dohodka izvajalskih organizacij mora biti vse bolj odvisna od 
obsega in kakovosti realiziranih proizvodov in storitev. Postopno pa je treba 
ustvariti pogoje, v katerih bo z doslednejšim uveljavljanjem tržnih zakonitosti 
s ceno mogoče zagotavljati tudi vse večji del sredstev za razširjeno reprodukcijo. 

V 5. točki predloženih stališč in sklepov je dana opredelitev glede vrač- 
ljivosti združenih sredstev oziroma onemogočanja trajnega odtujevanja teh 
sredstev delavcem temeljnih organizacij združenega dela. Vračljivost oziroma 
nevračljivost sredstev je povezana z vprašanjem, ali so naloge, za katerih reali- 
zacijo je bilo izvršeno združevanje sredstev, opredeljene v dogovoru o temeljih 
plana SR Slovenije, ali pa bi bilo mogoče sredstva zagotoviti s samoupravnim 
sporazumevanjem ali ne, ter ah takšno združevanje ne vpliva na ustvarjanje 
večjega dohodka v temeljnih organizacijah, ki so združile sredstva za določen 
namen. 

iZa obvezno združevanje sredstev za infrastrukturne objekte pa je treba 
dograditi tudi pravno-sistemske podlage predvsem v zakonu o odnosih pri 
gospodarjenju s sredstvi za razvoj in razširitev materialne osnove združenega 
dela in o pravicah delavcev iz minulega dela. 

V zvezi z delom dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti, je v predlogu 
stališč in sklepov predloženo, da v dejavnostih, za katere se organizirajo samo- 
upravne interesne skupnosti materialne proizvodnje v sedanjem položaju ni 
pogojev, da bi se ta del dohodka namenjal za razvoj združenega dela v druž- 
benopolitičnih skupnosti, pač pa je potrebno dohodkovno povezovanje med 
izvajalskimi organizacijami urediti tako, da ne bo temeljilo na povprečnih 
cenah, ampak na cenah, določenih na podlagi normativov in standardov v samo- 
upravnih interesnih skupnostih. 

Predsednica Tina Tomlje: Preden bi predlagala zboru sprejem pred- 
loga stališč in sklepov, predlagam, da bi za oblikovanje tega predloga ustanovili 
delovno skupino v sestavi: Peter Toš, Majda Naglost in Ludvik Golob. Soglaša 
zbor s to skupino delegatov, ki bi pomagala oblikovati spremembe in dopol- 
nitve predlaganih stališč in sklepov? (Da.) 

Kdo želi besedo? Besedo ima tovarišica Štefanija Zagmaister. 

Štefanija Zagmaister: Tovarišica predsednica, tovarišice in tova- 
riši delegati! Imela bi pripombo k drugemu odstavku 5. točke predloga stališč 
in sklepov, ki navaja, naj se pri pripravi rešitev upoštevajo izhodišča, da se 
obvezno združevanje sredstev lahko predpiše za financiranje tistih nujnih po- 
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treb družbene reprodukcije, od katerih je odvisno uresničevanje temeljnih ci jev 
družbenega razvoja, ki jih določa družbeni plan SR Slovenije, in kadar do tega 
združevanja ne pride s samoupravnim sporazumevanjem. 

Predsednica Tina Tomlje: O katerem sklepu razpravljate? 

Štefanija Žagmaister: Gre za 6. točko predloga stališč in sklepov. 
Namreč, ker nekoliko bolje poznam tako republiško kot tudi območne samo- 
upravne interesne skupnosti PTT prometa, enako pa velja tudi za preostale 
samoupravne interesne skupnosti, organizirane v okviru infrastrukturnih de- 
javnosti, bi želela povedati naslednje. 

Koliko bi iskali rešitve na podlagi takega izhodišča, potem zelo težko go- 
vorimo o tem, da bomo na teh področjih uveljavljali regionalno planiranje, da 
bomo vodili zelo različen razvoj in težko vodili tak razvoj v teh dejavnostih. 
Gre za to, da se na primer infrastrukturni objekti PTT prometa na republiški 
ravni ne nehajo glede na pomembnost na določeni točki, ampak jih je potrebno 
zajeti do konca, kar pomeni v okviru družbenopolitičnih skupnosti, to je občin 
in krajevnih skupnosti. 

Izkušnje, ki so se doslej pokazale, so naslednje. Samoupravno združevanje 
sredstev je sicer potekalo, sicer ne tako, da bi zagotovili razvoj, ki so ga upo- 
rabniki zahtevali, vendar pa je potekalo najbolj tam, kjer je uporabnik videl 
tudi konkreten objekt, kjer so bile zgrajene kapacitete, v katere se je potem ne- 
posredno tudi vključeval. Težje je potekalo združevanje za tiste objekte višjih 
prometnih ravni, kot temu pravimo, ki jih uporabnik neposredno ni videl, če- 
prav jih je občutil prek opravljene storitve. 

Kolikor bi izhajali iz tega izhodišča, pa bi imeli pravzaprav dvojni sistem 
financiranja teh infrastrukturnih objektov, kar prav gotovo ne bi prispevalo 
k učinkovitejšemu, k boljšemu in pa tudi skladnejšemu regionalnemu razvoju 
glede na to, da policentričnemu razvoju našega gospodarstva mora slediti tudi 
infrastruktura. 

Zato predlagam, da bi v tej točki spremenili besedilo, in sicer, da bi se 
glasilo: »Zbori ugotavljajo, da je realna ustavna podlaga za to, da se obvezno 
združevanje sredstev predpiše za financiranje tistih nujnih potreb družbene 
reprodukcije, od katerih je odvisno uresničevanje temeljnih ciljev družbenega 
razvoja, ki jih določajo družbeni plani družbenopolitičnih skupnosti«. Za zadnjo 
besedo bi postavili piko. To pomeni, da se črta besedilo: »In kadar do tega 
združevanja ne pride s samoupravnim sporazumevanjem«. To je ena izmed 
zadev, ki sem jih hotela omeniti. 

Druga pa je naslednja. Ker so specifične storitve v okviru dejavnosti na 
področjih, na katerih so organizirane samoupravne interesne skupnosti, je po- 
trebno seveda predvideti tudi način združevanja sredstev individualnih upo- 
rabnikov. Ni pa še povsem dorečena in je nejasno, kako naj se sprejema ob- 
veznost takega združevanja. Ali je to obvezno referendum, ali je to zbor ob- 
čanov, ali obstaja morda še kakšen drug način? Zato bi bilo potrebno v teh 
izhodiščih to tudi dopolniti in v samih opredelitvah in razdelavi teh sistemskih 
rešitev opredeliti tudi ta problem. 

Gre tudi za to, da kadar gre za združevanje sredstev na osnovi samouprav- 
nih sporazumov in kadar se ne odzovejo vsi uporabniki pri tem sporazume- 
vanju, nastopi problem, da pa prav ti uporabniki, ki sicer prek delegatskega 
sistema uveljavljajo svoje pravice iz naslova storitev v teh infrastrukturnih 
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dejavnostih, pravzaprav uživajo vse ugodnosti takih storitev, ne odzovejo pa se 
pri samoupravnem sporazumevanju glede združevanja sredstev. Zato se seveda 
postavlja v teh dejavnostih vprašanje možnosti dajanja prednosti tistim, ki 
sredstva združujejo. Menimo, da bi bilo treba v sami razdelavi sistema tudi 
o tem nekaj reči, to doreči in o tem razmišljati. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Vključujem se v razpravo v glavnem glede 
vprašanj, ki jih je pravkar omenila tovarišica Zagmaistrova, ki je predlagala, 
da bi prvi odstavek 6. točke drugače oblikovali, kot je predlagala medzborovska 
skupina. Predlagala je spremembo besedila, da so pogoj za obvezno združe- 
vanje sredstev ne le naloge, ki so opredeljene v družbenem planu SR Slovenije, 
ampak v družbenem planu vsake družbenopolitične skupnosti. Moram povedati, 
da smo pri proučevanju tega vprašanja, in ko smo oblikovali to točko dnevnega 
reda, pač morali upoštevati predvsem določbo 25. člena ustave SR Slovenije, 
ki izrecno določa, kdaj je mogoče temeljnim organizacijam združenega dela z 
zakoni naložiti obvezno združevanje sredstev v te namene, o katerih danes raz- 
pravljamo. V tej določbi je seveda navedeno, da so to samo tiste naloge, ki so 
opredeljene v družbenem planu SR Slovenije in da gre za zakonsko intervencijo, 
če se po samoupravni poti niso mogla združiti ta sredstva. 

Nadalje je v tej 6. točki opredeljeno stališče do problema, ki smo se z njim 
srečali na tem področju, da je nemogoče zagotoviti delavcem v skladu s 25. čle- 
nom ustave SR Slovenije tudi vračijivost teh obvezno združenih sredstev. 
Opredeljujemo se do vračljivosti na ta način, da bi bilo treba glede na značaj 
infrastrukturnih objektov, ki ga imajo v družbeni reprodukciji, glede na druž- 
benoekonomske razsežnosti investicij v te namene in glede na politiko eno- 
stavne reprodukcije na področju materialne proizvodnje posebnega družbenega 
pomena, pri obvezno združenih sredstvih za infrastrukturne objekte upoštevati 
tudi to, da so združena z namenom, da se izboljšajo splošni pogoji za družbeno 
reprodukcijo. Zato si želimo najti pravno-sistemsko podlago, da za tako zdru- 
žena sredstva ne bi predvidevali vračanja temeljnim organizacijam združenega 
dela. K opredelitvi v 6. točki nas je vodila analiza in vse razprave v delovnih 
telesih Skupščine SR Slovenije, pa tudi v družbenopolitičnih organizacijah. Se- 
veda smo pri obravnavi zakonov s tega področja, ki so bih predloženi skupščini 
in ki sta jih preostala dva zbora obravnavala včeraj, mi pa danes pri 2. točki 
dnevnega reda, posebej izpostavili tudi to vprašanje. Zato mislim, da glede 
tega vprašanja ne bi mogli sprejeti pobude, ki jo daje tovarišica Zagmaistrova 
za dopolnitev 6. točke predloga stališč in sklepov. 

Res pa je, da je odprto vprašanje, kako urediti razširjeno reprodukcijo v 
nekaterih dejavnostih. To se je pojavilo tudi v zvezi s pobudo mesta Ljubljane 
za dopolnitev zakona, ki ureja dejavnost PTT prometa in združevanje sredstev 
za njen razvoj. V medzborovski skupini in delovnih telesih je bila povsod pod- 
prta osnovna ideja, ki je bila dana v tej pobudi za dopolnitev tega zakona. 
Glede na to, da so izoblikovani skupni sklepi do skupnih vprašanj, ki bi jih 
morali urediti vsi zakoni na področju materialne proizvodnje posebnega druž- 
benega pomena, bo treba rešiti tudi vprašanje, ki ga je navedla v svoji razpravi 
tovarišica Zagmaistrova, in sicer, kako zavezati tudi občane in druge ljudi 
k združevanju sredstev za posamezno dejavnost in za njen razvoj. Glede tega 
bi opozorila, da smo v II. točki posebej pozorni na predlagane sklepe, in sicer 
v 3. točki, v kateri smo poskusili razdelati vse elemente za določanje družbeno- 
ekonomskih odnosov tako v enostavni kot tudi v razširjeni reprodukciji, pri 
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tem pa smo seveda tudi navedli možnost, da se z zakonom po 70. členu ustave 
SR Slovenije zavežejo tudi občani in drugi ljudje za združevanje sredstev tako 
za enostavno kot tudi za razširjeno reprodukcijo. To je vse vsebovano v 3. točki 
predloga stališč in sklepov, ki ga bomo obravnavali pri naslednji točki dnev- 
nega reda. 

Kdo še želi razpravljati? Besedo ima tovariš Igor Uršič. 

Igor Uršič: Ne vem v čem je bistvena razlika razprave med 2. in 3. 
točko dnevnega reda. 2. točka navaja temeljne družbenoekonomske osnove v 
materialni proizvodnji, 3. točka pa obravnava isto vprašanje, vendar, če razu- 
mem prav, konkretizira to pri posameznih zakonih. 

Zbor naj opozorim oziroma spomnim na to, da smo približno pred enim 
letom, morda kasneje ali kaj preje, imeli temeljito razpravo o osnovah druž- 
benoekonomskih odnosov v dejavnostih posebnega družbenega pomena oziroma 
o gospodarski infrastrukturi, in sicer takrat, ko smo v zboru razpravljali o osnut- 
ku zakona o energitiki. Takrat smo kot zainteresirani zbor tudi zavrnili osnutek 
zakona o energetiki, izhajajoč predvsem iz osnovnega izhodišča, da zakon o 
energetiki ni dajal ustreznih odgovorov na vprašanje o urejanju medsebojnih 
družbenoekonomskih razmerij med izvajalci in potrošniki. Takrat smo menili, 
da je eno izmed temeljnih vprašanj našega družbenega in gospodarskega razvoja 
opredeljevanje ustreznih družbenoekonomskih odnosov in razmerij na tem po- 
dročju. 

Ponovil bi le oceno, ki jo je danes navedel tovariš podpredsednik Izvršnega 
sveta, Vlado Klemenčič, sicer na posameznih segmentih, ko se je opredeljeval 
do nepravilnosti oziroma slabosti v sedanjih družbenoekonomskih razmerjih, 
da sedaj tako kot v združenem delu v veliki meri tudi ocenjujemo osnove 
družbenoekonomskih odnosov v dejavnostih posebnega družbenoekonomskega 
pomena. Ko smo opredeljevali in ocnjevali dosedanjo stopnjo razvoja in raz- 
vitosti družbenoekonomskih odnosov, smo prišli v organizacijah združenega 
dela do ocene, da če lahko kje govorimo o čistem proračunskem sistemu v po- 
samezni dejavnosti, potem lahko to oceno v veliki meri damo tudi za način in 
sistem zbiranja sredstev za gospodarsko infrastrukturo in za elemente urejanja 
odnosov družbenoekonomskih razmerij med izvajalci in potrošniki na področju 
gospodarske infrastrukture. Ta ocena je bila tudi, če se boste spomnili, opre- 
deljena v tem zboru. Morda ne tako kategorično, kot sem jo sedaj sam na- 
vedel, vendar v vseh svojih elementih smo prišli do te ocene. Upam si trditi, 
da je današnji poudarek tovariša Klemenčiča, ko je analiziral nekatere slabosti 
na tem, hkrati dal vedeti, da en del negativnosti izhaja tudi iz dejstva, da je 
dosti proračunskega sistema financiranja v samoupravnih interesnih skup- 
nostih materialne proizvodnje. 

Ocene in analiza, ki je bila danes prezentirana tudi z uvodno besedo, po 
mojem mnenju in po mnenju tistih, ki ste sprejeli oceno odbora in medzbo- 
rovske delovne skupine, dejansko opozarjajo na osnovne probleme vzpostavlja- 
nja družbenoekonomskih odnosov in osnovna vprašanja, ki se postavljajo v 
sedanjem razvoju celovitosti razmerij med posameznimi segmenti združenega 
dela. Vendar mislim, da moramo ugotoviti, pa ne da bi se zamerili poročevalcem 
oziroma tistim tovarišem, ki so sodelovali pri sestavljanju analize in pri pripravi 
predlogov za vzpostavljanje ustreznejših odnosov po ustavi in zakonu o zdru- 
ženem delu, da številnih rešitev še nismo sposobni vsi skupaj dojeti in da so še 
številna vprašanja objektivno odprta. 
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Eno izmed temeljnih vprašanj, ki se postavlja v organizacijah združenega 
dela v času planiranja tako sredstev kot tudi razširjene reprodukcije na vseh 
tistih segmentih družbene reprodukcije, ki zagotavljajo materialne in druge 
pogoje, da sploh lahko sleherna organizacija združenega dela proizvaja, je vpra- 
šanje zbiranja sredstev za razširjeno reprodukcijo, namembnost teh sredstev 
in odnosi, na osnovi katerih se ta sredstva razvrščajo na posamezne segmente 
združenega dela. Predvsem bi vas spomnil na razprave in na dejavnosti, ki so 
jih še pred leti izvajale .posebne skupine sindikata, Centralnega komiteja Zveze 
komunistov Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije, ko so se reševali pro- 
blemi samoupravne organiziranosti in urejanje medsebojnih ekonomskih od- 
nosov v rudarsko-energetskih kombinatih in elektrarnah. Takrat je bilo eno 
izmed osnovnih vprašanj namembnosti sredstev in pa vračanje teh sredstev. 

Danes nam je ponujena rešitev, ki je po ustavi in zakonu o združenem delu 
edino možna, da se problem, specifično seveda za vsak segment gospodarske 
infrastrukture, rešuje po načelu vlaganja in skupnega dohodka. Želel bi reči, 
da je načeloma to seveda sprejemljivo, ker je najbrž to dejansko edina osnova, 
po kateri je možno to reševati, vendar moram reči, da tudi v neposredni druž- 
beni praksi dejanskih objektivnih rešitev pri uporabi te ustanove in zakonske 
opredelitve glede sovlaganja in udeležbe na skupno ustvarjenem dohodku, v 
kateri so ekonomski in dohodkovni učinki neposredno bolj opredeljeni in bolj 
merljivi, kot so opredeljeni in merljivi v posameznih segmentih gospodarske 
infrastrukture, nimamo še veliko, kar pomeni, da bo potreben veliko bolj ustvar- 
jalen napor predvsem uporabnikov v samoupravnih interesnih skupnostih ma- 
terialne proizvodnje, ker mislim, da je možno iskati rešitve na osnovi oprede- 
ljenih odnosov, ki jih v neposredni materialni proizvodnji skušamo doseči, 
vendar brez določenih velikih uspehov. 

Drugo vprašanje, o katerem se mi zdi, da bi kazalo vendarle nekaj reči, 
je vprašanje, o katerem je danes govoril tovariš Toš v imenu odbora, da bi se 
na področju enostavne reprodukcije prizadevali, da se bolj uveljavijo tržne 
zakonitosti. Mislim, da je to načeloma sprejemljivo, vendar pa moramo reči, 
kaj je to tržna zakonitost in v kakšni meri tržna zakonitost v posamezni go- 
spodarski infrastrukturi objektivno lahko obstaja, do kje je priznana in kako jo 
priznavamo. Ker, če prav razlagam ustavo in zakon o združenem delu, je prav 
gospodarska infrastruktura tisto področje, na katerem po ustavi in zakonu o 
združenem delu tržne zakonitosti niso edina podlaga za opredeljevanje med- 
sebojnih družbenoekonomskih razmerij. Zakaj to pripovedujem? Zato, ker se 
vedno v interesnih skupnostih izvajalci in potrošniki razhajamo glede tega, 
kaj je to trg in v kakšnih mejah trg deluje, kaj je to cena in katere so strukture 
cene. Doslej veliko dlje nismo prišli od tega, da je cena stroškovna, da je to 
tista cena, ki jo v procesu tekoče reprodukcije izvajalci opredelijo kot svojo 
lastno ceno in da so bile vse razprave in vsi napori usmerjeni v to, da bi se 
vendarle dogovorili, pod kakšnimi pogoji in na kakšen način se oblikuje cena. 
Daleč smo še od tega, da bi to presegli oziroma, da bi to vnesli v kategorijo 
cen, če lahko sploh govorimo o ceni. Zato, ker smo celotno razširjeno repro- 
dukcijo že opredelil in cene izločili, še vedno ostaja odprto vprašanje, kaj je 
vse tisto, kar se priznava v tako imenovano opredeljeno ceno pri izvajalcu in 
kaj je tisto in v kakšni meri je moč in je potrebno odpreti tisti prostor za reše- 
vanje problemov, predvsem s povečanjem svoje lastne produktivnosti v fazi 
izvajanja samega proizvodnega procesa. Da ne bi bilo to videti tako kompli- 
cirano in težko, bom to misel povedal preprosteje. Gre za to, da je bilo vpra- 
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sanje produktivnosti ustreznega gospodarjenja s sredstvi pri izvajalcih gospo- 
darske infrastrukture dostikrat, da ne rečem največkrat, podcenjeno, predvsem 
zaradi osnovne opredelitve, ker se je vedno vnaprej vedelo, da se bo vsako leto 
za vse segmente gospodarske infrastrukture prikazana ali namišljena izguba 
dejansko vedno znova pokrivala iz združenega dela in je bil celoten boj za 
produktivnejše, racionalnejše in optimalnejše delo in organizacijo v posameznih 
organizacijah združenega dela izvajalcev vedno precej odprt in hud. Zato se 
mi zdi, da je vprašanje, kot smo ga danes opredeljevali glede namembnosti 
sredstev, standardov in normativov, ki jih moramo opredeliti v posameznih iz- 
vajalskih področjih, eno izmed ključnih vprašanj, če hočemo, da se tudi v po- 
gojih gospodarjenja in pridobivanja dohodka in osebnih dohodkov delavci v te- 
meljnih organizacijah potrošnikov in delavci v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela izvajalcev izenačijo v odgovornosti za pravo socialistično gospo- 
darjenje. 

Nadalje bi rad rekel, da je eden izmed elementov planiranja oziroma re- 
cidiv takega zbiranja sredstev v enem delu gospodarske infrastrukture tudi 
opredeljen z zelo širokimi investicijskimi programi. Opredeljevanje investicij 
in investicjskih usmeritev je bilo, po mojem skromnem mnenju, prevečkrat 
zgolj vprašanje delavcev v temeljnih organizacijah izvajalcev v samoupravnih 
interesnih skupnostih, ki so seveda izhajali iz pomembnosti posameznih objektov 
na tem segmentu naše družbene proizvodnje v investicijski politiki. Zato se mi 
zdi, da imamo v posameznih samoupravnih interesnih skupnostih materialne 
proizvodnje zelo napete investicijske programe, ki niso vedno v skladu z ob- 
jektivnimi materialnimi možnostmi celotnega združenega dela materialne pro- 
izvodnje, ki naj združi sredstva za investicije. To pripovedujem predvsem zato, 
ker če ste po naklučju uspeli prebrati temeljne samoupravne sporazume naših 
temeljnih bank in združene banke, le-ti postavljajo osnovno tezo, da če se želi 
v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje uresničiti celotne 
investicijske programe, potem, citiram: »banke v teh investicijskih programih 
oziroma v zagotavljanju sredstev za realizacijo teh investicijskih programov 
ne bodo prisotne«. Približno tako — morda sem nekoliko slabo povzel — piše 
v opredelitvi naših temeljnih bank in združene banke, pri čemer se potem se- 
veda ponuja teza: »Ce združeno delo hoče več, lahko ima, vendar naj to ne- 
posredno združi iz svoje akumulacije«. 

Prebrali smo gradivo in včeraj smo slišali v razpravi na Centralnem ko- 
miteju Zveze komunistov Slovenije v referatu predsednika, koliko je bruto 
akumulacije v organizacijah združenega dela že objektivno usmerjene s spo- 
razumi, zakoni in dogovori. Ta številka je precej visoka, in sicer do 70 odstotkov 
in je od organizacije do organizacije različna. Hkrati pa je seveda 30 odstotkov 
družbene bruto akumulacije posameznih organizacij združenega dela tudi 
osnovni sovlagateljski delež za oblikovanje in vzpostavljanje medsebojnih druž- 
benoekonomskih odnosov glede skupnega dohodka, kair pomeni, če bodo dele- 
gati v temeljnih bankah izglasovali take samoupravne plane in samoupravne 
sporazume o razvoju bank, da bo združeno delo sposobno v določeni meri finan- 
cirati in investirati le na področju gospodarskih dejavnosti za svojo lastno raz- 
širjeno reprodukcijo, pa slej ko prej ne bo več sredstev. 

In drugo vprašanje. Danes je nesporno, da morajo organizacije združenega 
dela za kritje in za reševanje tekoče likvidnosti in enostavne reprodukcije v 
banko po kredite, medtem ko organizacijam-izvajalkam materialne infrastruk- 
ture tega v veliki meri ni potrebno. Sedaj se vnaprej združujejo sredstva orga- 
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nizacij združenega dela za financiranje programov gospodarske infrastrukture, 
kar pomeni, da so tudi bistveno različni pogoji gospodarjenja, ker so bila doslej 
združena sredstva za pokrivanje izgube — dal bom nekoliko heretično oceno — 
relativno nizka v razmerju do sredstev, ki jih je moralo združeno delo dobivati 
v bankah za pokrivanje svoje tekoče reprodukcije. 

Navedel sem nekatere razprave, da bi se spomnili, kaj nas je vodilo takrat, 
ko smo sprejeli sklep, da se osnutek zakona o energetiki ne da v skupščinski 
postopek. Tudi nisem prepričan, da sem v celoti dobro povzel takratno našo 
razpravo, ampak sem to omenil zato, ker bi mogoče kazalo danes oceniti ta- 
kratne predloge. Sicer se pri 3. točki dnevnega reda obravnava kar pet zakonov. 
Kazalo bi morda, da na podlagi ocen in pripomb Odbora za družbenopolitični 
sistem tega zbora k analizi o nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih odnosov 
v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje,' Družbenopoli- 
tični zbor oceni, koliko so ugotovitve tega odbora vključene v posamezne zakone 
in bi dal pobudo, da se za en ali za dva zakona priglasi kot zainteresirani zbor. 
Kajti, če smo dosledni svoji prvotni usmeritvi, ko smo zavrli skupščinski po- 
stopek sprejemanja zakona o energetiki, bi najbrž morali biti toliko dosledni, 
da ugotovimo, kakšne nove rešitve so pripravljene v novem osnutku zakona. 
Drugače se res zna zgoditi, da smo takrat sicer govorili o načelnih vprašanjih, 
vendar pa postavljah pretirane zahteve, če ne bi sedaj ocenili, koliko so ta- 
kratni problemi, o katerih je bilo govora zadnjič in danes, preseženi v novih 
osnutkih zakonov. Potrebno se bo odločiti, ker obravnavati vse zakone, se md 
zdi, da je vendarle preveč in je verjetno tudi nepotrebno, da se sedaj odločimo 
za en ali dva zakona, ah pa da se zadovoljimo s tem, kot je povedal danes to- 
variš Klemenčič, da analiza kot osnovna usmeritev našega nadaljnjega dela 
že sama po sebi zagotavlja, da bo usmeritev, o kateri smo govorili, ustrezno 
opredeljena tudi v zakonih. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala, tovariš Uršič. Kdo še želi razprav- 
ljati? Besedo ima tovariš Ludvik Golob. 

Ludvik Golob: Vendarle moram zastaviti vprašanje, ne vem le, če 
bo mogoče nanj odgovoriti. Posegel bom nekoliko nazaj. 

Ko smo leta 1966 oblikovali gospodarsko reformo, smo na področju ener- 
getike postavili ekonomsko ceno za stopnjo akumulacije, in sicer 6 odstotkov. 
S 6 odstotno stopnjo akumulacije naj bi energetika vračala sredstva in jih 
kakorkoli združevala za razvoj tega področja infrastrukture. V naslednjih letih 
smo od uresničevanja tako oblikovanega razmerja prav na tem področju od- 
stopili, ker smo morali za gospodinjstva znižati ceno, in sicer nismo šli na eko- 
nomsko ceno, ampak na določeno stroškovno ceno. O tem je razpravljal tovariš 
Uršič in menil, da je treba osnove in merila za pokrivanje enostavne reproduk- 
cije izpostaviti kot zahtevo, kar bi verjetno kazalo konkretizirati v zakonih. 

Postavljam naslednje vprašanje. Ko sem razmišljal v tej smeri, sem menil, 
da zakon o sistemu cen, ko opredeljuje osnove in merila tudi za to področje, 
daje temeljne norme obnašanja pri oblikovanju cen. Če splošni sistemski zakon 
ne daje temeljev za urejanje tega področja, potem je nujno, to je zahteva, ki 
jo je tovariš Uršič dal v razpravi, v sklepih izpostaviti, da je treba v teh za- 
konih za področja infrastrukture na področju oblikovanja cen, zlasti enostavne 
reprodukcije, opredeliti nekaj bolj konkretnega. Moje vprašanje je le v tem, 
če nam sistemski zakon ne daje dovolj usmeritev v smislu kriterijev in stan- 
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dardov glede oblikovanja cen za enostavno reprodukcijo, potem verjetno mo- 
ramo urediti nekaj v teh zakonih? Kolikor pa nam daje dovolj usmeritev, 
potem pa to ni potrebno, ker imamo splošne norme, veljavne tudi za to področje. 
Ne vem, če sem bil dovolj razumljiv? Mislim, da se je treba v sklepih zbora 
do tega opredeliti. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Golob. Kdo še želi 
razpravljati? Besedo ima tovariš Vlado Klemenčič. 

Vlado Klemenčič: Mnenja sem, da je razprava o tem gradivu v 
osnovi koristna in da prispeva k nadaljnjemu razčiščevanju še nekaterih vpra- 
šanj, ki se vežejo na to problematiko. Gotovo je, da je Izvršni svet odgovoren, 
da si v zvezi s to analizo skupaj s posameznimi resorji prizadeva, da se v zako- 
nodaji, ki se predlaga, dosledno izpelje to, kar je navedeno v analizi in kar je 
bilo tudi sprejeto v skupščinski razpravi. Enako velja seveda tudi za druge de- 
javnosti, ki so vezane za Izvršni svet pri uresničevanju usmeritev, danih v tej 
analizi. Morda bi nekoliko drugače poudaril nekatera vprašanja, kot pa jih je 
poudaril tovariš Uršič. Ne menim, da bi bil problem le v tem, kaj in kako 
bomo izpeljali v zakonodaji na posameznih področjih, ampak, da je res glavno 
težišče neposredne družbene akcije zlasti v aktiviranju uporabnikov v samo- 
upravnih interesnih skupnostih. To pomeni, da bi glavno težišče vendarle moralo 
biti, ne, da tako rečem, »v boju na papirju-«, ker bi papir relativno hitro spre- 
menili in dopolnili. 

Navedel bom primer: Pred nekaj dnevi sem bral gradivo, ki ocenjuje do- 
govor o temeljih plana, o katerem bomo razpravljali pri naslednjih točkah dnev- 
nega reda, da ta dogovor ne zagotavlja prestrukturiranja slovenskega gospo- 
darstva. Menim, da tudi papir tega ne more zagotoviti, če ne bo določene de- 
javnosti in če ne bo konkretnega opredeljevanja nosilcev investicij v smeri 
prestrukturiranja. To lahko dvakrat ali trikrat napišemo, toda na koncu bomo 
le ugotovili, da plana glede tega nismo uresničili, ker akcija ni šla v tej smeri. 

Povem naj, da me je ta razprava spodbudila v tej smeri, da'bi Izvršni svet 
predložil Skupščini, morda čez leto dni, ali pa vsaj takrat, ko bomo govorili 
o aneksih k predlogom samoupravnih sporazumov o temeljih planov samo- 
upravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje, poročilo o tem, do kam 
smo prišli v sami praksi v realizaciji teh usmeritev. Mnenja sem, da bi moral 
biti vendarle glavni poudarek na ugotovitvi, kakšne korake in do kam smo prišli 
pri uresničevanju tega v sami praksi. To je eno. 

Drugič, glede delovanja tržnih zakonitosti menim, da je dejansko dobro, 
da smo podprli to usmeritev. Podprli smo jo predvsem s tem, ker smo se v 
celotni razpravi zavzeli, naj bi se cene v teh dejavnostih oblikovale po logiki 
tržnih zakonitosti. V zvezi s tem moram tudi reči, da ne vem, če je možna taka 
delitev, da bi se enostavna reprodukcija oblikovala na podlagi delovanja tržnih 
zakonitosti, medtem ko naj bi pa razširjena reprodukcija potekala na podlagi 
svobodne menjave, dela ah pa na podlagi določenih drugih zakonitosti. Po 
mojem mnenju se to vendarle lahko nanaša le na celotno področje razvoja teh 
dejavnosti. 

Tretjič. Predlog, ki ga je dala tovarišica Žagmaistrova, če sem prav razumel, 
je v osnovi vsebovan v predlogu Izvršnega sveta, namreč, da bi lahko tudi občine 
na podlagi zakona s svojim odlokom predpisale obvezno združevanje za PTT 
dejavnosti v primeru, če teh problemov ni mogoče rešiti po samoupravni poti. 
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Seveda, pa je tudi v tem predlogu Izvršnega sveta pogoj, da gre za cilje, ki so 
opredeljeni v družbenem planu SR Slovenije. Tako bi morali zadeve, glede 
katerih so v posameznih občinskih skupnostih mnenja, da jih je treba nujno 
uresničiti, vključiti tudi v družbeni plan SR Slovenije in na tej podlagi potem 
omogočiti tudi intervencijo občin na podlagi zakona. 

Končno, predlagal bi še redakcijski popravek. Sedaj, ko sem ponovno bral 
6. točko, je v prvem odstavku te točke navedeno tole: ».. . bi se združila sred- 
stva v ta namen, kar pomeni, da so delavci v temeljni organizaciji dobili na- 
domestilo za vložena sredstva s tem, da imajo zagotovljene proizvode . ..« in 
tako naprej. Verjetno je s tem mišljeno: »povračilo in nadomestilo za vložena 
sredstva«. Ker vemo, kaj pomeni izraz »nadomestilo« vzakonu o združenem 
delu, bi popravili izraz le v tistem delu, ki pomeni »nad tistim, kar je glavnica-«. 
Glede na vse razprave v Skupščini ne gre pri tem za vsebinsko razhajanje, 
ampak gre le za redakcijski popravek. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Klemenčič. Zeli še kdo 
razpravljati o analizi? (Nihče.) 

Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo k 2. točki dnevnega 
reda. Predlagam, da delovna skupina, ki je bila imenovana za spremljanje raz- 
prave k 2. točki dnevnega reda, spremlja tudi razpravo pri 3. točki dnevnega 
reda in bi nato po potrebi redigirala oba akta, ki jih imamo namen sprejeti 
na današnji seji. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na uveljavljanje 
nekaterih elementov političnega in družbenoekonomskega sistema v osnutku 
zakona o energetskem gospodarstvu, osnutku zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o gozdovih, predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena, pred- 
logu za izdajo zakona o javnih cestah in predlogu zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o vodah. 

Osnutke in predloge za izdajo zakonov je predložil Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije. 

V Skupščini so jih obravnavali Odbor za družbenopolitični sistem, Odbor za 
družbenoekonomske odnose, Zakonodajno-pravna komisija, Komisija za sprem- 
ljanje izvajanja zakona o združenem delu in skupina delegatov za proučitev 
družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne 
proizvodnje in zakonskih aktov s tega področja. Predlog sklepa, ki naj bi ga 
zbor sprejel v zvezi s to točko dnevnega reda, smo prejeli z dopisom dne 19. 11. 
1980. Družbenopolitični zbor, kot sem že rekla na začetku seje, obravnava pred- 
ložene zakone kot zainteresiran zbor, pri čemer izhaja iz temeljnih družbeno- 
političnih in družbenosistemskih vprašanj, ki izhajajo iz analize o nadaljnjem 
razvoju družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih 
materialne proizvodnje. Namen zbora torej ni, da bi podrobno obravnaval vsak 
predložen zakon posebej, ampak da usmeri svojo pozornost v temeljna sistem- 
ska, politična in ekonomska vprašanja, ki so skupna za vse zakone. Zato smo 
tudi obravnavo vseh zakonov predvideli kot eno točko dnevnega reda. Glede 
na to predlagam, da predstavniki predlagatelja ne bi imeli uvodnih obrazlo- 
žitev k vsakemu zakonu posebej. Predstavnike predlagatelja, ki so prisotni na 
seji zbora, prosim, da v razpravi opozorijo le na najpomembnejša vprašanja 
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pri posameznem zakonu oziroma, da po potrebi odgovorijo na posamezna vpra- 
šanja, izražena v razpravi. 

Mislim, da moramo v zvezi z razpravo tovariša Uršiča sedaj iti po tej poti. 
Vse zakone obravnava zbor kot zainteresirani zbor, ker je zainteresiran za 
obravnavo teh temeljnih političnih, ekonomskih in pravnosistemskih vprašanj. 
Glede takega načina ste v bistvu soglašali že ob določitvi dnevnega reda, in 
sicer, da se posebej zadržimo pri posameznem zakonu na predlog predlagatelja. 
Se strinjate s takim načinom dela, za katerega smo se dogovorih že na začetku 
te seje? (Da.) 

Poročevalec Odbora za družbenopolitični sistem je tovariš Peter Toš. Želi 
morda besedo? (Ne želi.) Tovarišica Majda Naglost, je poročevalka Odbora za 
družbenoekonomske odnose. Želi morda besedo? (Ne želi.) Prosim tovariša Ru- 
dija Kropivnika, da da obrazložitev k vsem zakonom glede skupnih vprašanj, 
ki naj jih urejajo zakoni s tega področja. 

Dr. Rudi Kropivnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Skupina delegatov za proučitev družbenoekonomskih odnosov v samo- 
upravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje in zakonskih aktov s 
tega področja je obravnavala zakonske akte, ki urejajo področje in dejavnosti 
materialne proizvodnje, za katere se ustanavljajo samoupravne interesne skup- 
nosti in v predloženem sklepu daje opredelitve do nekaterih poglavitnih vpra- 
š.anj tako, kot je tovarišica predsednica že uvodoma opozorila in ki jih vse- 
bujejo določila vseh predloženih zakonov. 

Predloženi sklep v 1. točki opozarja na nujnost natančne opredelitve de- 
javnosti posebnega družbenega pomena. To je potrebno še posebej glede na 
pomembne posledice, ki jih ima taka opredelitev, zlasti glede družbenoekonom- 
skega položaja in načina upravljanja teh dejavnosti ter odpiranja možnosti 
družbenopolitičnim skupnostim za ukrepanje v primeru nastopanja motenj v 
delovanju teh dejavnosti. 

V 2. točki so dane usmeritve za urejanje področja planiranja. Torej, v do- 
ločbah posameznih zakonov je potrebno uveljaviti načelo sočasnosti planiranja. 
Določiti je potrebno subjekte, ki sprejemajo posamezne planske akte, elemente, 
ki naj jih vsebujejo samoupravni sporazumi o temeljih planov in naravo po- 
sebnih planskih aktov, kot so gozdnogospodarski načrt in elektroenergetska 
bilanca. Opredeliti se je potrebno glede objektov kontinuitete, ki jih je treba 
določiti v srednjeročnih planih. V nadaljnjih postopkih sprejemanja zakonov 
pa naj predlagatelj tudi dosledno upošteva terminologijo, uveljavljeno z za- 
konom s sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije. 

V 3. točki predloženega sklepa so povzeti možni načini združevanja sred- 
stev za enostavno in razširjeno reprodukcijo, ki jih je treba ustrezno vključiti 
v določbe obravnavanih zakonov. Enostavno reprodukcijo je potrebno kolikor 
mogoče zagotavljati s cenami proizvodov in storitev, ki se določajo v samo- 
upravnih interesnih skupnostih na podlagi sprejetih normativov in standardov. 
Razjasniti je potrebno tudi vprašanje amortizacije, ki naj se v delu, ki presega 
minimalne stopnje, tudi določa v samoupravnih interesnih skupnostih. Ker pa 
splošnega načela glede pokrivanja stroškov enostavne reprodukcije ne bo 
mogoče takoj uveljaviti v celoti, pa je potrebno z zakoni predpisati tudi druge 
možne načine zagotavljanja sredstev za te namene. Sredstva za enostavno re- 
produkcijo se zbirajo tudi s povračili, ki pokrivajo razliko med cenami in stroški 
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enostavne reprodukcije in s posebnimi povračili, ki bremenijo le uporabnike, 
ki imajo večji interes za določene dejavnosti. Dopustiti pa je potrebno še mož- 
nost zbiranja sredstev s prispevki, ki se določijo po samoupravni poti, njihov 
vir pa se določi z zakonom. Izjemoma pa je mogoče tudi neposredno z zakonom 
določiti prispevke, če so izpolnjeni za to določeni pogoji, ki so navedeni v pred- 
logu sklepa. Vendar je v vsakem primeru potrebno zagotoviti, da so viri finan- 
ciranja zagotovljeni v okviru stroškov uporabnikov, ne pa njihovega dohodka. 
Zbiranje sredstev prek cen proizvodov in storitev mora biti tudi izhodišče za 
zagotavljanje sredstev za razširjeno reprodukcijo, čeprav so za to trenutno 
majhne možnosti. Za razširjeno reprodukcijo se bodo sredstva zbirala pretežno 
z združevanjem sredstev na podlagi sprejetih samoupravnih sporazumov, delno 
pa tudi s posebnimi prispevki uporabnikov in izvajalcev in s prispevki temeljnih 
organizacij in delovnih ljudi in občanov, ki se določijo v skladu s 70. členom 
ustave SR Slovenije. 

V obravnavanih zakonih so kot vir sredstev navedeni tudi krediti, kar ni 
sprejemljivo. Ker pa bo del sredstev tudi v prihodnje še potrebno nadomeščati 
s krediti, je potrebno v zakonih določiti primere in pogoje za nadomeščanje 
sredstev s krediti. Z zakoni je potrebno določiti tudi, za katere dejavnosti je 
mogoče predvideti zbiranje sredstev s premijami, regresi in kompenzacijami. 
V večini primerov gre za primere zadrževanih cen ali pospeševanja določene 
proizvodnje, vendar tak način zagotavljanja ni mogoče opredeliti kot stalen 
način združevanja sredstev za financiranje posameznih dejavnosti. 

Možnost intervencije družbenopolitične skupnosti za financiranje enostavne 
reprodukcije, kadar sredstva niso bila zagotovljena po samoupravni poti, je 
posebej opredeljena v 4. točki sklepa. Natančno so opredeljeni tudi pogoji za 
zakonsko intervencijo za financiranje razširjene reprodukcije. 

Na področju samoupravne organiziranosti je treba uveljaviti načelo uve- 
ljavljanja občinskih samoupravnih interesnih skupnosti za eno ali več občin. 
Pri tem pa upoštevati naravo dejavnosti in družbenoekonomske odnose na 
posameznih področjih. Na območju republike se ustanavljajo republiška inte- 
resna skupnost ali zveza interesnih skupnosti, kadar gre le za koordinacijo 
delovanja občinskih ali regionalnih samoupravnih interesnih skupnosti. 

Prek zakonskih določb je potrebno zagotoviti vpliv uporabnikov, zlasti na 
namensko uporabo sredstev. 

Določiti je treba ustanavljanje sodišč združenega dela in opredeliti razmerja 
med skupščinami samoupravnih interesnih skupnosti in njihovimi strokovnimi 
službami. 

Predloženi sklep se vsebinsko pokriva s pripombami, ki so jih sprejela de- 
lovna telesa Skupščine SR Slovenije in njenih zborov. Zato skupina delegatov 
predlaga, da zbor sprejme predloženi sklep. 

V zvezi s predlogom za spremembo in dopolnitev 16. člena zakona o samo- 
upravnih interesnih skupnostih za poštni, telegrafski in telefonski promet pa 
skupina delegatov predlaga, da zbor sprejme še naslednji sklep: 

V smislu gradiva o nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih odnosov v sa- 
moupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje in predloženih stališč 
in sklepov k temu gradivu in k zakonskim aktom s tega področja, naj Izvršni 
svet prouči potrebo po spremembah in dopolnitvah navedenega zakona in naj 
v tem okviru upošteva pobudo Skupščine mesta Ljubljane glede 16. člena tega 
zakona. Hvala lepa. 
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Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa, tovariš Kropivnik! Kdo želi 
razpravljati? (Nihče.) 

Na seji so navzoči predstavniki predlagateljev. Z njimi smo se pri pripravi 
seje tako dogovorili, da bi se vključevali v razpravo s tem, da bi opozorili na 
poglavitne rešitve v zakonih in jih zato pozivam k razpravi! Besedo ima tovariš 
Marko Vraničar, predsednik Republiškega komiteja za energetiko, industrijo in 
gradbeništvo in član Izvršnega sveta. 

Marko Vraničar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Na včerajšnjih sejah sta Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine 
SR Slovenije po obsežni razpravi sprejela novi osnutek zakona o energetskem 
gospodarstvu in zavezala predlagatelja, da v pripravi predloga upošteva vrsto 
splošnih in konkretnih pripomb, ki so jih delegati, pred njimi pa tudi delovna 
telesa zborov, oblikovali k predloženemu besedilu zakona. 

Današnja seja Družbenopolitičnega zbora mora presoditi predvsem ustrez- 
nost temeljnih vsebinskih rešitev, na katerih naj temelji jutrišnja racionalnejša 
organiziranost energetskega gospodarstva, predvsem pa tista družbenoekonom- 
ska vprašanja, ki naj v prihodnje trajneje urejajo odnose med uporabniki in 
izvajalci na tem, izjemno pomembnem gospodarskem in infrastrukturnem 
področju. 

Novi osnutek zakona po mnenju predlagatelja, pa tudi številnih delovnih 
teles in delegatov, pomeni pomemben napredek pri načrtovanju prihodnjih od- 
nosov v energetiki. Izpostavil bi rad predvsem nekatere pomembne vsebinske 
razlike med starim, danes že omenjenim in tem novim besedilom zakona, ali 
bolje rečeno, med sedanjim stanjem v energetskem gospodarstvu in rešitvami, 
ki jih ponuja novo besedilo zakona. 

Osnutek ponuja v bistvu razvoj delegatskih odnosov v občini kot bazi, 
nato pa integracijo dogovorjenih funkcij, pristojnosti in dolžnosti na višjih 
ravneh, odvisno od interesov združenih uporabnikov in izvajalcev, namesto 
včerajšnjega koncepta (decentralizacije pristojnosti iz republiške ravni. 

V skladu s pripombami skupščinske razprave v septembru 1979. leta raz- 
delujemo v novem osnutku specifične postopke planiranja oziroma natančneje 
razdelujemo tiste elemente temeljnih samoupravnih planskih aktov, ki jih je 
treba ob vsej specifičnosti področja konkretneje in posebej opredeliti. Dose- 
danja praksa je pokazala, da vpliv uporabnikov v posameznih fazah odločanja 
ni zagotovljen in da lahko pride do izoliranih strokovnih odločitev na strani 
izvajalcev, ne da bi uporabniki mogli kaj več kot združevati sredstva za reali- 
zacijo med izvajalci dogovorjenega programa razvoja. 

Osnutek zakona predvideva neposredni vpliv uporabnikov v vseh pomemb- 
nejših fazah in ne le pri začetni odločitvi. Res pa je, da zakon sam po sebi 
takih uporabnikov ne more vzgojiti in da bo potreben še odločen, organiziran in 
dolgotrajen boj, da bodo uporabniki resnično uveljavili tak zakonski položaj 
in se organizirali in usposobili za opravljanje predvidenih funkcij. Ob tem kaže 
opozoriti, da bi pri usposabljanju uporabnikov v marsičem pomagala splošna 
združenja Gospodarske zbornice Slovenije. 

Ključna vprašanja družbenoekonomskih odnosov v prihodnjem konceptu 
organiziranosti in delovanja energetskega gospodarstva so gotovo dohodkovni 
odnosi. Treba je preseči današnjo prakso, ko se oblikuje skupni prihodek z več- 
jim ali manjšim vplivom družbene politike cen, nato pa se po načelih polovične 
solidarnosti deli na vse temeljne organizacije v energetskem sistemu, ne da bi 
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upoštevali specifičnost pogojev dela, kvaliteto dela in njihov obseg. Menim, da 
moramo ob novem zakonu o energetskem gospodarstvu dokončno izoblikovati 
tak model oblikovanja in delitve dohodka, da ob upoštevanju skupaj dogovorje- 
nih in družbeno verificiranih normativov izoblikujemo tako interno ceno pri 
vsaki temeljni organizaciji proizvajalcev, da mu ob normalnem delu zagotavlja 
dohodek, iz katerega lahko pokrije vse potrebne elemente in se tako izenači 
v svojem ustavnem položaju s katerokoli drugo temeljno organizacijo združe- 
nega dela. V primeru, ko temeljna organizacij a-proizvajalec določene vrste ener- 
gije dela bolje, mu tega dela dohodka energetski sistem ne more in ne sme odtu- 
jevati. "V primeru pa, da kolektiv gospodari slabše, bomo morali končno spoznati, 
da v takih okoliščinah ne moremo mimo enakih družbenih sankcij, kot veljajo 
za druge temeljne organizacije, ki slabo gospodarijo. 

Združeni uporabniki, vključeni v sistem verifikacije različnosti normativov, 
torej neposredno udeleženi pri dogovarjanju o posameznih internih cenah ali 
cenah konkretno pri električni energiji, skupaj z organiziranimi izvajalci, dolo- 
čajo oziroma načrtujejo predvideno strukturo proizvodnje, ki naj ob najmanjših 
možnih stroških zagotovi energetsko oskrbo vseh vrst in potreb. Iz takega plana 
nastaja povprečna prodajna cena posamezne vrste energije. Kolikor zaradi 
realnih okoliščin v določenem obdobju izpolnjujemo energetske potrebe s ce- 
nejšimi viri, potem razlika v dohodku pretežno pomeni tisti del sredstev, ki se 
mora, podprt s stališči uporabnikov, preliti v tisti del energetske proizvodnje, ki 
zaradi širših družbenih interesov in eliminiranja stroškov v tem obdobju ni 
mogla oziroma ni smela obratovati. Kolikor pa se uresničuje manj ugodna 
struktura energetske proizvodnje, pa je več kot jasno, da se bodo morali upo- 
rabniki naknadno dogovarjati o samoupravnih nadomestilih za razlike, ki jih 
povzroča taka realizacija v konkretni praksi. 

V dosedanjih razpravah je bilo največ različnih mnenj o prihodnji samo- 
upravni organiziranosti. Številni delegati so v imenu večje učinkovitosti zago- 
varjali območne skupnosti in republiško samoupravno interesno skupnost ener- 
getike, toda brez posebnih skupnosti. Za razliko od tega mnenja, pa so vsa de- 
lovna telesa zborov doslej podpirala ponujeni samoupravni koncept, za katerega 
predlagatelj meni, da ustreza današnjim in prihodnjim potrebam združenega 
dela, tako na strani uporabnikov kot tudi na strani izvajalcev. 

Z uveljavitvijo občinske samoupravne interesne skupnosti energetike da- 
jemo v bistvu možnost, da se v občini prisotni uporabniki vseh vrst usklajujejo, 
dogovarjajo in konfrontiraj o v okvirih energetske politike republike. Res pa je, 
da posebej pri manjših družbenopolitičnih skupnostih ostaja vprašanje, ali se 
lahko oblikuje taka skupnost z vsemi pristojnostmi. Zato ponujamo dodatno 
možnost, da se tudi več občin lahko poveže v enotno občinsko energetsko 
skupnost. 

Odgovor na osnovno vprašanje, ali naj bo na republiški ravni enotna skup- 
nost ali zveza skupnosti, je v svojem bistvu že dala omenjena analiza o razvoju 
družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne 
proizvodnje. Ker prenašamo na republiško raven številne pristojnosti, se pred- 
lagatelj zavzema za enotno republiško samoupravno interesno skupnost ener- 
getike. Res pa je, da znotraj celovite energetske politike lahko zainteresiram 
uporabniki in ustrezni del izvajalcev posamezne segmente energetike rešujejo 
tudi razmeroma samostojno. Zato smo ob republiški interesni skupnosti energe- 
tike ponudili zaenkrat tri posebene energetske skupnosti, in sicer za premog, 



42. seja 737 

za elektriko, za nafto in plin, katerih delovno področje bo treba v nadaljnji 
izdelavi tega zakona še natančneje opredeliti. 

Ostaja še vprašanje prihodnje organiziranosti energetskega gospodarstva, 
Zavedamo se, da osnutek, s tem ko zavezuje Izvršni svet, Gospodarsko zbornico 
Slovenije, Republiški svet Zveze sindikatov ter prihodnjo energetsko skupnost 
republike, da oblikujejo družbeni dogovor o organiziranosti energetskega go- 
spodarstva, na določen način odlaga rešitev tega pomembnega in občutljivega 
vprašanja. Vendar menimo, da opredeljeni družbenoekonomski odnosi že okvir- 
no določajo, kakšne proizvodne in dohodkovne pogoje mora izpoljnevati posame- 
zen del proizvodnje, da se organizira kot temeljna organizacija. Treba bo, in to 
vzporedno s sestavljanjem predloga zakona, intenzivno delati na pripravi osnut- 
ka tega družbenega dogovora in s tem zasledovati pomemben cilj. Ponuditi mo- 
ramo učinkovit, funkcionalen, racionalen in po ustavi in zakonu o združenem 
delu samoupravno dograjen koncept organiziranosti. Pri tem se ne moremo stri- 
njati s kakršnimikoli pritiski, naj se samo po sebi prenaša karkoli od starega, 
čeprav družbena praksa kaže na preživelost posameznih oblik. Ne moremo 
vnaprej zagovarjati zapletenih nadgradenj, še manj pa želimo energetsko gospo- 
darstvo razdrobiti in ga zato narediti neučinkovitega in nesposobnega za oprav- 
ljanje nalog posebnega družbenega pomena. 

Predlagatelj se zaveda, da osnutek zakona ni popoln. Dosedanje razprave 
dokazujejo, da se vedno bolj zavedamo pomebnosti energije in energetskega 
gospodarstva kot enega izmed pomembnih dejavnikov, lahko tudi kot omejitve- 
nega prihodnjega skupnega razvoja. 

V nadaljnji fazi dela bo predlagatelj skrbno proučil vse zbrane pripombe 
in poskrbel za ustrezne nadaljnje razprave v združenem delu, v Gospodarski 
zbornici Slovenije in v republiških sindikatih, z namenom, da v naslednjih 
mesecih dejansko pripravi predlog zakona, ki bo dobra, dolgoročna in sistem- 
ska osnova za razvoj energetike. Od Družbenopolitičnega zbora pa pričakujemo, 
da se bo predvsem opredelil do ključnih družbenoekonomskih vprašanj in s tem 
pomembno pripomogel k dograjevanju zakona o energetskem gospodarstvu. 
Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Vraničar. Kdo še želi 
razpravljati? Besedo ima tovariš Ivo Marenk, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Ivo Marenk: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V osnutku zakona o gozdovih je prišlo od predloga za izdajo do osnutka zakona, 
glede na razpravo v skupščinskih zborih in odborih ter zlasti glede na razpravo 
v Republiškem družbenem svetu za družbeno ureditev, do nekaterih pomembnih 
sprememb in moram reči, da so ostale nekatere dileme, o katerih bi kazalo spre- 
jeti stališče tudi v tem zboru. 

Temeljna sprememba, na katero kaže opozoriti zbor, je v tem, da osnutek 
zakona ne navaja več pridobivanja dohodka v izjemnih pogojih, ampak oprede- 
ljuje osnove in merila, po katerih naj bi se v okviru gozdnogospodarske orga- 
nizacije združenega dela presegale razlike v naravnih in proizvodnih pogojih 
znotraj delovne organizacije, pri čemer izhaja iz izhodišča, da je potrebno izko- 
riščati vse gozdove na določenem območju. Ocenjujemo, da gre tu za pomemben 
premik glede na predlog za izdajo zakona in da je glede na stanje družbeno- 
ekonomskih odnosov v delovnih organizacijah in v samoupravnih interesnih 

47 



738 Družbenopolitični zbor 

skupnostih to mogoče. Pri tem se razume, da glede na različnost naravnih in 
proizvodnih pogojev na posameznih območjih v SR Sloveniji, ureja zakon 
izenačevanje pogojev tudi med posameznimi območji v SR Sloveniji. 

V zvezi s samo razpravo ob pripravi plana in v odborih, čeprav mislim, da 
je dobro, da je hkrati z nastajanjem osnutka zakona tekla tudi razprava o osno- 
vah odnosov v celotnem gozdno-lesnem kompleksu, so bila postavljena nekatera 
odprta vprašanja, ki so v osnutku zakona razdelana in ki so razdelana tudi v 
analizi družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih 
materialne proizvodnje. V zvezi s tem seveda kaže najprej opozoriti na specifiko, 
da celotni družbenoekonomski odnosi, zlasti glede materialnih vidikov teh od- 
nosov, potekajo znotraj gozdno-lesnega kompleksa in da se ne posega s posa- 
meznimi dogovarjanji v celotno združeno delo SR Slovenije. Pri tem gre za 
temeljno specifiko, ki je opredeljena tudi v predlogu sklepov, zlasti glede pred- 
pisovanja obveznosti za gozdno-biološko reprodukcijo. Pri tem se opiramo na 
70. člen ustave SR Slovenije, kar je bilo v odborih, kot sem že omenil, pretežno 
sprejeto. 

Glede na nujnost posebne obrazložitve pa vendarle kaže resno opozoriti na 
dejstvo, da gre pri tem za naložbe, ki imajo nekatere specifike. 

1. Gre za izredno dolgoročne naložbe, ki imajo svoje materialne neposredne 
učinke dejansko čez 50, 80, morda celo več let in je izredno težko zagotavljati 
neposredno motiviranost delavcev za neposredno interesno združevanje. 

2. Gre za specifiko, ki nastaja na tem področju. Dejstvo je, da kmetje in 
drugi lastniki gozdov vendarle še vedno pomenijo izredno obsežen, da ne 
rečem pretežen del, vsekakor pa polovico celotne blagovne proizvodnje na tem 
področju in da je glede na predpise o obračunavanju dohodka takšna rešitev, 
ki se opira na 70. člen ustave SR Slovenije, če želimo zajemati sredstva za 
reprodukcijo, na tem področju dejansko edino možna. 

3. Kaže opozoriti na dejstvo, da so pri sestavi plana, pri čemer je seveda 
eden izmed razlogov za to tudi dejstvo, da SR Slovenija pokriva komaj SU svoje 
lesne bilance iz domače proizvodnje, nastale znotraj celotnega kompleksa re- 
šitve, ki daleč presegajo obvezen zakonski minimum združevanja sredstev, in 
sicer tisti minimum, ki zagotavlja trajnost in ohranitev gozdov kot družbene 
dobrine in da predvideno združevanje daleč presega ta osnovna izhodišča. To 
seveda pomeni, da je v položaju, v kakršnem smo v SR Sloveniji, mogoče zago- 
tavljati uresničevanje planiranih ciljev tudi na tem področju v določeni perspek- 
tivi za neposredno združevanje. 

Menim, da kaže opozoriti na dejstvo, da je bila institucija gozdnogospodar- 
skih načrtov v razpravah v odborih, o čemer je bilo zlasti veliko razprav v zvezi 
s predlogom za izdajo zakona, sprejeta kot obvezna strokovna osnova pri plani- 
ranju, in sicer z vidika družbene omejitve glede izkoriščanja gozdov, predvsem 
v tem smislu, ker gre za nujnost trajne ohranitve gozdov kot splošne družbene 
dobrine, ki ima širši pomen, kot pa samo izkoriščanje gozdov. Strinjamo pa se 
s stališči odborov, da bi bilo treba nekatere vidike, zlasti valorizacije teh načrtov, 
še dodatno razdelati. 

Končno naj omenim vprašanje, ki je sicer v osnutku zakona nakazano kot 
obrobno, pomenilo pa bo v prihodnosti prav gotovo enega izmed izredno po- 
membnih problemov na področju gozdarstva in lesarstva v SR Sloveniji. Nam- 
reč, prišli smo v položaj, ko je v SR Sloveniji okoli 5500 žag, ki razžagajo letno 
okoli 400 000 kubičnih metrov, pretežno najboljših gozdnih sortimentov. Od 
tega gre po oceni približno polovica, to je 200 000 kubičinh metrov, v prodajo 
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izven organizirane trgovine. Temu pravimo črna trgovina. Izven povezave s te- 
meljno usmeritvijo v lesni industriji in ob zaostritvi na področju surovinske 
dejavnosti bo to v prihodnosti pomenilo enega izmed resnih problemov planske 
realizacije na tem področju. Pri tem kaže opozoriti, da se nekateri zavzemajo 
za zaostreno administriranje na tem področju. Vendar ocenjujemo, da bi kazalo 
predvsem razčistiti odnose, ki pogojujejo nastajanje črne trgovine, pri čemer 
mislim tako na sprotno oskrbo z lesom v drobni trgovini, kot tudi na to, da 
je potrebno ponovno presoditi politiko obremenjevanja lesa v prometu. Zaradi 
razlik, ki nastajajo, bi namreč kazalo proučiti, če ne bi bilo črne trgovine bistve- 
no manj, da bi spremenili nekatere predpise na tem področju. Ocenjujemo, da je 
glede na nekatere ukrepe Zveznega izvršnega sveta pravi čas za to, ker imajo 
republike na tem področju vendarle večje pristojnosti, da to lahko naredijo, 
administrativni inšpekcijski ukrep pa bi pri tem moral predstavljati resno 
podporo. 

Predlagam, da zbor to podpre, da bi se tako zmanjšal tovrsten blagovni 
promet. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Marenk. Kdo še želi 
besedo? Besedo ima Andrej Grahor, predsednik Republiškega komiteja za pro- 
met in zveze in član Izvršnega sveta. 

Andrej Grahor: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! V skladu z omenjenim dogovorom bi omenil le nekaj temeljnih vprašanj 
s področja predloga za izdajo zakona o javnih cestah. 

Najbrž bi bilo prav, da opozorim, da je večina temeljnih sistemskih vpra- 
šanj že bila enkrat izpostavljena v Skupščini, ki je trakrat naročila, naj o tem 
Izvršni svet predloži rešitve, potem, ko bo o tem razpravljal Republiški družbeni 
svet za vprašanja družbene ureditve. To je bilo opravljeno in je torej predlog 
za izdajo in teze zakona Izvršni svet poskušal postaviti na to osnovo in na os- 
novo, ki jo daje analiza o nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih odnosov v 
samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje. 

Rad bi predvsem opozoril na dva sklopa vprašanj. Prvi sklop vprašanj je, 
kako naj se organizirajo samoupravne interesne skupnosti na tem področju. Po- 
stavili smo konstrukcijo, da je vzdrževanje in varstvo cest posebnega družbenega 
pomena, prav tako, pa tudi vsa dejavnost teh interesnih skupnosti, kar pomeni, 
da je pri gradnjah in rekonstrukciji posebnega pomena financiranje in pla- 
niranje, ne pa tudi graditev cest. Samoupravna interesna skupnost naj bi bila v 
vsaki občini in v republiki, območna pa seveda fakultativno. Zakon določa v 
skladu z načelno usmeritvijo, le vire za to področje, pri njihovi uporabi pa ima 
prednost vzdrževanje cest. Namen sredstev se ureja v samoupravnih sporazu- 
mih o temeljih plana. 

Delovne skupnosti naj bi bile urejene tako, kot je to načelno predvideno. 
Skušamo urediti tudi vprašanje investitorstva. Mnenja sem, da smo v tezah 

namen slabo izrazili. Namen je, da se v skupščini samoupravne interesne skup- 
nosti sklepa o investiciji, investitorske naloge pa izvaja običajno organizacija 
združenega dela vzdrževanja, izjemoma pa tudi samoupravna interesna skup- 
nost za ceste. 

Drugi sklop vprašanj, na katerega bi opozoril, je status cest in njihovo 
vzdrževanje. Po sedanjem predlogu za izdajo zakona so ceste osnovno sredstvo 
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organizacij, v katerih so organizirani delavci, ki ceste vzdržujejo, ki torej na ce- 
stah opravljajo enostavno reprodukcijo. Celotni prihodek teh organizacij zdru- 
ženega dela se oblikuje na podlagi samoupravnega sporazuma o svobodni me- 
njavi dela v samoupravnih interesnih skupnostih. To načelo v svoji izvedbi po- 
meni, da ni več cest, ki ne bi bile osnovno sredstvo vzdrževalcev. To 
seveda pomeni tudi pomembno reorganizacijo. Ne predlagamo, da bi bile usta- 
novljene temeljne organizacije v vsaki občini, ampak nasprotno, zavzemamo se 
za čim bolj racionalno organizacijo in za take temeljne organizacije zdru- 
ženega dela, ki so primerno opremljene za vzdrževanje cest na večjem območju. 
Seveda pomeni ta reorganizacija ne le vztrajanje na besedilu zakona, ampak 
predvsem dejavnosti v okviru združenega cestnega podjetja, samoupravnih 
interesnih skupnosti, družbenopolitičnih organizacij itd. Mislim, da gre za eno 
izmed praktičnih vprašanj, ki ga moramo začeti takoj reševati. Očitno je, da 
tako mislijo tudi tovariši v sindikatih, ker so z ustrezno aktivnostjo že začeli. 

Ob tem je bilo postavljeno tudi vprašanje amortizacije. Zvezni zakon pred- 
videva, da se ceste ne amortizirajo, razen izjemoma, če je to tako dogovorjeno 
v temeljni organizaciji, ker je bila na primer cesta grajena iz sredstev kredita 
itd. Verjetno bomo v nadaljnih razpravah morali ugotoviti, da zlasti za lokalne 
ceste amortizacija ne pride v poštev, ker ni mogoče s tem obremenjevati kra- 
jevnih skupnosti ali občin, da za te ceste, poleg tega, da jih vzdržujejo, prispe- 
vajo še amortizacijo. 

Naj povem še to, da nam bodo stališča odborov v veliko pomoč pri izde- 
lavi osnutka zakona in z njim v celoti soglašamo. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Grahor. Zeli še kdo 
razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem raz- 
pravo. 

Ker v razpravi ni nihče oporekal predlogu sklepa, ki naj bi ga Družbeno- 
politični zbor sprejel ob obravnavi nekaterih družbenoekonomskih in političnih 
vprašanj s področja predloženih zakonov, dajem na glasovanje predlog sklepa 
o skupnih vprašanjih, ki naj jih uredijo zakoni s področja samoupravnih inte- 
resnih skupnosti materialne proizvodnje. Kdor je za predlog tega sklepa, naj 
prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sklepa soglasno sprejet. 
Odrejam 25 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.05 in se je nadaljevala ob 13.50.) 

Predsednica Tina Tomlje: Tovarišice in tovariši delegati! 

Vračamo se na 2. točko dnevnega reda, da bi zaključili z glaso- 
vanjem o sklepu in stališčih h gradivu o nadaljnjem razvoju družbenoekonom- 
skih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje. 

Skupina se je medtem sestala. Prosim tovariša Petra Toša, da poroča zboru. 

Peter Toš: Skupina predlaga samo eno spremembo, glede na to, da je 
predlagana dopolnitev oziroma predlagana usmeritev iz razprave tovariša Uršiča 
po mnenju skupine že zajeta v sklepu, kjer je govora o oblikovanju cene, ki naj 
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zagotavlja potreben obseg sredstev za enostavno reprodukcijo na teh področjih 
ter v delu sklepa, kjer je govora o standardih in normativih. 

Skupina je sprejela stališče, ki ga je obrazložila predsednica našega zbora 
glede 25. člena ustave v zvezi z razpravo delegatke, da naj bi tudi plani občin 
bili podlaga za predpisovanje obveznega združevanja sredstev za kritje nujnih 
potreb družbene reprodukcije na tem področju. 

Zato skupina predlaga samo eno dopolnitev v 6. točki, ki prav tako izhaja 
iz zahtev v razpravi. Predlagamo, da se doda poleg besede »nadomestilo« tudi 
beseda »-povračilo«. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Slišali ste poročilo skupine 
delegatov. Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Če ne želi nihče razpravljati, vprašujem 
zbor, ali je potrebno, da o tej redakcijski dopolnitvi glasujemo? Sama mislim, 
da ni potrebno. 

Vendar pa dajem na glasovanje predlog stališč in sklepov h gradivu o na- 
daljnjem razvoju družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih 
skupnostih materialne proizvodnje. Kdor je za predlagana stališča 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 stališč 
in sklepov h gradivu o nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih odnosov v sa- 
moupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje. 

Predlagam, da preskočimo 4. točko dnevnega reda, zaradi nekaterih teh- 
ničnih težav. 

Tako prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju skladnejšega regio- 
nalnega razvoja v SR Sloveniji. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. O "pred- 
logu zakona sta razpravljala Odbor za družbenoekonomske odnose našega zbora 
in Zaikonodajno-pravna komisija. Danes smo na klop prejeli poročilo Zakono- 
dajno-pravne komisije in predlog stališč, ki naj bi jih Družbenopolitični zbor 
sprejel na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine in 19. člena poslovnika zbora 
ter predlog amandmajev Izvršnega sveta. 

Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš France Razdevšek, predsednik Komi- 
sije Izvršnega sveta za pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja. Želite 
besedo? (Ne želi.) Zeli poročevalec Odbora za družbenoekonomske odnose,, 
tovariš Stane Gavez besedo? (Ne želi.) Predstavnik Zakonodajno-pravne komi- 
sije? (Ne želi.) 

Zeli kdo razpravljati o predlogu zakona? (Ne.) Če ne želi nihče razprav- 
ljati, zaiključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog stališč k predlogu 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju skladnejšega re- 
gionalnega razvoja v SR Sloveniji. Stališča so kratka, ker vsebujejo samo opre- 
delitev, da se Družbenopolitični zbor v celoti strinja in da pristojna zbora tak 
predlog zakona sprejmeta. 

Kdor je za taka stališča, prosim, da dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog stališč 
k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju sklad- 
nejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji. 
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Stališča bomo v skladu s poslovnikom poslali obema pristojnima zboroma 
in predlagatelju. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na poročilo o stanju 
dogovarjanja o temeljih družbenega plana SR Slovenije 1981—1985 s predlogom 
dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985. 

Poročilo je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, medtem ko so 
predlog dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje od 1981 
do 1985 delegati dobili šele pred kratkim. Kljub temu smo ga posredovali za 
obravnavo na seji. 

Poročilo so obravnavali Odbor za družbenoekonomske odnose našega zbora, 
Komisija za družbeno nadzorstvo in skupina delegatov za proučevanje poročil 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o poteku dogovarjanja o temeljih druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985. 

Predlog sklepa, ki naj bi ga zbor sprejel k tej točki dnevnega reda, smo 
dobili danes v poročilu skupine delegatov. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. Predstavnik 
Izvršnega sveta k tej točki dnevnega reda je tovariš Ciril Habe, republiški sve- 
tovalec v Izvršnem svetu. 

Poročevalec Odbora za družbenoekonomske odnose našega zbora je tovariš 
Tone Krašovec, ki ga vprašujem, če želi besedo? (Da.) Tovariš Krašovec, poro- 
čevalec skupine delegatov, ima besedo! 

Dr. Tone Krašovec: Skupina se je doslej petkrat sestala in temeljito 
proučila predlog dogovora o temeljih plana. 

Predvsem bi rad rekel, da je na vseh teh sestankih skupine prevladovala 
prizadevnost, da bi delegati pomagali prispevati k temu, da bi bili naši planski 
dokumenti in tudi ta dogovor realni. Upoštevati morajo namreč stabilizacijske 
naloge, z glavnimi cilji, kot so prestrukturiranje gospodarstva, vključevanje v 
mednarodno delitev dela, večjo učinkovitost ob večjem upoštevanju gospodar- 
skih zakonitosti. 

2. Mislim, da je med nami prevladovalo prepričanje, da lahko vse te cilje 
dosegamo le z nadaljnjim (poglabljanjem in odločnejšim uveljavljanjem samo- 
upravnih družbenoekonomskih odnosov, zavedajoč se seveda ob tem, da mnoge 
težave izvirajo iz še nerealiziranih, v družbenopolitičnem sistemu sicer zapisanih 
in opredeljenih samoupravnih možnosti in poleg tega, da ti samoupravni odnosi 
lahko zagotovijo tudi stabilnejše pogoje za gospodarjenje in za ustvarjanje in 
razporejanje dohodka ob odločanju delavcev. 

3. Mnenja sem, da je venomer bila prisotna zavest, da moramo po svoje 
prispevati k vsebini uveljavljanja novega sistema planiranja. Zato lahko rečemo, 
da je napredek zaznaven, da pa seveda še z mnogočem ne moremo biti zado- 
voljni, še zlasti zaradi prešibkih subjektivnih prizadevanj, zaradi nekaterih 
zavor, ki jih predstavljajo mnoga nerešena vprašanja ali pa še neznana vpra- 
šanja ekonomske politike in seveda tudi posamezni parcialni interesi. 

4. Kljub časovni stiski smo se v skupini do sedaj trudili, da bi kar se da 
prispevali k temu, da bi naši planski dokumenti šli po normalnih skupščinskih 
delegatskih poteh, čeprav vselej to ni bilo lahko. 

Sproti smo obravnavali gradiva Izvršnega sveta, stališča Socialistične zveze 
delovnega ljudstva, mnenja, pripombe in predloge delovnih teles Skupščine 
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oziroma zborov te Skupščine. Vseskozi smo tudi obveščali občinske skupščine, 
skrbeli za poenotenje stališč, mnenj, pripomb in predlogov delegatov delovnih 
teles Skupščine in njenih zborov ter drugih udeležencev v postopku obravna- 
vanja poročil Izvršnega sveta glede priprav predloga dogovora. 

Ob tem je treba poudariti, da smo v prvi obravnavi na skupini sami opra- 
vili predhodno razpravo o poglavitnih problemih planskih aktivnosti ter pred- 
lagali možne rešitve pristojnim delovnim telesom Skupščine. 

Lahko ugotovimo, da so te naše ugotovitve delovna telesa v glavnem podprla 
in so zato pomenila tudi osnovo za nadaljnje delovanje Izvršnega sveta pri 
usklajevanju končnega besedila predloga dogovora o temeljih plana. 

Pomebno nalogo smo imeli ob ohravnali gradiv, ki jih pristojna delovna 
telesa in zbori niso posebej obravnavali. V mislih imam predvsem rezultate 
usklajevanja glede kriterijev za prestrukturiranje gospodarstva. 

Pri tem smo ugotavljali, da so predloženi kriteriji ustrezni, zlasti z vidika 
uresničevanja dolgoročnih ciljev v prestrukturiranju slovenskega gospodarstva. 
Posebej smo podpirali usmeritev v pospeševanje izvoza kot strateško razvojno 
usmeritev. 

Poudarili smo, da je potrebno kriterije dosledno spoštovati in morebitne 
modifikacije ne smejo odstopati od dolgoročnih razvojnih ciljev. Zanje smo 
videli možnosti predvsem v zvezi z razvojem kmetijstva. 

Skupina je večkrat poudarjala, in to so podprla tudi delovna telesa v Skup- 
ščini in zborih, da kriteriji prestrukturiranja ne usmerjajo samo nove naložbe 
v nove zmogljivosti, ampak tudi sredstva za modernizacijo, vlaganje v znanje, 
v boljšo modernizacijo in izkoriščanje kapacitet, ob utrjevanju enotnega jugo- 
slovanskega trga, pri čemer se moramo gibati v okviru realnih dohodkovnih 
možnosti. 

Prav tako smo opozorili, da je treba ob nalogah prestrukturiranja gospodar- 
stva biti realen in upoštevati, kaj pomeni za to prestrukturiranje dokaj skrom- 
na možnost uvoza opreme, vsaj v prvem letu petletnega plana. Skupina je tudi 
ugotovila, da so osnovne intencije kriterijev v celoti sprejemljive in pome- 
nijo realizacijo večkrat zahtevane širše družbene verifikacije investicijskih 
odločitev. 

Poudarjeno je bilo, da naj bi bolj razvite občine te kriterije zaostrile, kar 
bi omogočilo, da se kriteriji v manj razvitih občinah ustrezno prilagodijo, v 
skladu z dogovorjenimi korektivi, to pa bi tudi pomenilo, da dobijo manj raz- 
vita območja dodatne vzpodbude ob njihovi odgovornosti za svoj razvoj. 

Na zadnji, 5. seji, smo tudi ugotovili, da je naše sugestije, pripombe in mne- 
nja, dane na 4. seji, Izvršni svet v glavnem upošteval in ustrezno uveljavil. To 
je razvidno tudi iz poročila z naše zadnje seje. 

V imenu skupine bi na koncu želel posebej opozoriti na način sprejemanja 
dogovora o temeljih plana. Po zveznem in republiškem zakonu o planiranju 
se z dogovorom določajo konkretne obveznosti in naloge, ki jih sprejemajo ude- 
leženci dogovora. Torej so le-ti podpisniki in tudi odgovorni za izpolnitev, z do- 
govorom prevzetih nalog. 

Enako velja tudi za Izvršni svet, ki je odgovoren za potek dogovarjanja, 
prav tako pa je tudi podpisnik dogovora za konkretne naloge, ki jih bo izpol- 
njeval. Skupščina SR Slovenije ni neposreden podpisnik dogovora in zato do- 
govora tudi ne sprejema kot to velja za ostale skupščinske akte. Kljub temu pa 
smo se z Izvršnim svetom dogovorili, da Izvršni svet ne bo podpisal dogovora 
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o temeljih družbenega plana Slovenije niti dogovorov o temeljih planov v fede- 
raciji, dokler ne bo opravljena razprava v zborih te Skupščine. 

V današnji razpravi moramo torej oceniti skladnost dogovora z vidika vse- 
bine smernic in politike, opredeljene v tej Skupščini in po potrebi oblikovati tudi 
dodatne pobude za uskladitev posameznih razvojnih vprašanj. 

Iz tega tudi sledi, da nas po današnji razpravi čaka še razprava o vsebini 
štirih dogovorov o temeljih družbenega plana v federaciji. 

Ob zaključku bi opozoril na stališče naše skupine, da je predlog dogo- 
vora o temeljih plana usklajen s smernicami te Skupščine za pripravo plana. 
To skladnost ugotavljamo tudi v zaključku poročila skupine delegatov, ko pred- 
lagamo, da naj zbori sprejmejo sklep z ugotovitvijo, da so predvideni udeleženci 
dogovora ponudili dogovor, ki je v skladu z doslej opredeljenimi usmeritvami 
politike razvoja Slovenije. Ce pa se bomo na današnji seji do tega osnovnega 
vprašanja, to je do skladnosti vsebine dogovora s smernicami, dokončno opre- 
delili in to pozitivno, tako kot se je skupina, potem bi lahko tudi ugotovili, da 
naj Izvršni svet dogovor podpiše. Ce pa bo opredelitev zbora oziroma zborov 
drugačna, kot je ugotovila skupina, pa seveda tega pooblastila Izvršnemu svetu 
še ne moremo dati. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Krašovec. Začenjam 
razpravo. Poročilo smo prejeli, dogovor pa smo dobili naknadno. Dobili smo 
tudi pismeno poročilo medzborovske skupine, zadolžene za proučevanje plan- 
skih aktov. Njeno stališče glede obeh aktov je ustno pojasnil tovariš Krašovec. 

Menim da je odveč ponavljati, da je o tem vprašanju tekla široka politična 
razprava tudi v družbenopolitičnih organizacijah. 

Tovariš Uršič, ima besedo. 

Igor Uršič: Problem je predvsem v tem, da smo dobili predlog do- 
govora včeraj in da je tekla razprava v vseh družbenopolitičnih organizacijah, 
predvsem o osnutku družbenega plana. Ne vem koliko smo sposobni danes o 
tem razpravljati. Želim pa informirati zbor, da je bila včeraj seja Centralnega 
komiteja Zveze komunistov, kjer so bile osnovne usmeritve v osnutku družbe- 
nega plana 1981—1985 podprte; predvsem velja to za tisti del usmeritev, ki 
govori, da moramo v naslednjih 5. letih bistveno hitreje razvijati naš družbeno- 
ekonomski sistem, da moramo bistveno preseči razkorak med deklariranim 
položajem delavca v razpolaganju z dohodkom in dejansko prakso, da je treba 
podpreti tiste elemente, ki govore o stabilizacijskem obnašanju in stabilizacij- 
skem prizadevanju delavcev v organizacijah združenega dela, da je treba pod- 
preti tiste elemente in tiste usmeritve v osnutku družbenega plana, ki ne- 
posredno postavlja in zastavlja kot eno osnovnih planskih nalog povečevanje 
izvoza in večjo udeležbo izvoznega gospodarstva v celotnem družbenem pro- 
duktu. Centralni komite je podprl osnovne usmeritve, da je treba dati prioriteto 
proizvodnji surovin, repromateriala, energije in hrane. V tem trenutku nisem 
sposoben reči, ah je predlog dogovora o temeljih družbenega plana te osnovne 
postavke, ki jih Centralni komite podpira, izhajajoč iz osnutka družbenega plana, 
ustrezno zajel. 

Predlagam, da se dogovorimo, če o predlogu dogovora o temeljih družbe- 
nega plana danes sploh lahko razpravljamo. 

Predsednica Tina Tomlje: Tovariš Globačnik, želi razpravljati. 
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Jože Globačnik: Tovarišice in tovariši delegati! Mnenja sem, da je 
prav, če še enkrat, morda na drugačen način, ponovim, da gre pri tem dokumen- 
tu za odgovor o temeljih plana, ki so ga pripravljali in na njegovo vsebino mogli 
odločilno vplivati vsi tisti dejavniki, ki na nek način dajejo podporo osnovnim 
usmeritvam v srednjeročnem planu. Drugače povedano, Izvršni svet je po za- 
konu o družbenem planiranju organ, ki je odgovoren za izpeljavo celotne orga- 
nizacije dogovarjanja in seveda tudi za koordinacijo vseh predlogov ali idej, ki 
jih želijo podpisniki dogovora o temeljih plana v ta dogovor vgraditi kot svoje 
in skupne obveznosti, torej odgovornosti. 

V iniciativnem odboru za pripravo tega dogovora so poleg Izvršnega sveta 
udeleženci tudi izvršni sveti občin, Gospodarska zbornica, Zveza sindikatov, Re- 
publiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva, vse sestavljene orga- 
nizacije združenega dela, ki z dogovorom sprejemajo posamezne in konkretne 
obveznosti. Prav tako so člani tudi razna poslovna združenja, poslovne skup- 
nosti, skratka vsi tisti subjekti, ki so v sedanji fazi usklajevanja konkretnih 
opredelitev, ciljev, nalog in obveznosti bili sposobni priti tako daleč, da so lahko 
v skladu s splošno politiko v tem dogovoru sprejeli posamezne konkretne 
obveznosti. 

Zato mislim, da je s tega vidika naloga našega zbora predvsem ta, da sku- 
šamo ugotoviti, ali so tiste splošne intencije, ki smo jih zapisali v smernice, 
ustrezno vgrajene v ta dogovor ali ne. Hkrati pa je seveda pred nami tudi odgo- 
vornost, da če bomo ugotovili, da je temu tako, sledijo iz tega tudi določene 
posledice za vsebino srednjeročnega plana, ko bomo morah te usmeritve politič- 
no-ekonomskega in družbenega razvoja naše republike na drugačen način izraziti 
tudi v osnutku plana. 

Torej, s tega vidika je naloga našega zbora predvsem ta, da skušamo ugoto- 
viti, ali so osnovne intencije v dogovoru uveljavljene tako, kot smo se o njih 
pogovarjali ob sprejemanju smernic in ob polletni analizi ekonomskih gibanj v 
republiki Sloveniji: če bi ugotovili, potem se mi zdi, da moramo pustiti polno 
svobodo članom iniciativnega odbora, ki bodo na koncu ta dogovor dokončno 
sprejemali in podpisali, da ta dogovor v skladu z usmeritvami, ki bi jih mi 
eventualno dali, še naprej dograjujejo, in seveda, kolikor je mogoče, tudi 
konkretiziraj o. 

Tisto, kar bi ob tej priložnosti omenil, je to, da mnogi pokazatelji, zlasti z 
regionalnih posvetov v Socialistični zvezi, pa tudi tisti, izraženi v delovnih tele- 
sih naših zborov, kažejo, da leti precej očitkov na račun vsebine dogovora o 
temeljih plana prav zaradi tega, ker mu očitajo, da ni dovolj konkreten, da v 
marsičem še vedno ohranja nekatere splošne usmeritve. Osebno mislim, da je 
s tega vidika predlog dogovora o temeljih plana sedaj bistveno drugačen, kot je 
ta, ki velja za sedanje razdobje. Tudi po oceni odbora je v tem smislu storjen 
resen napor, da se konkretneje opredeli posamezne cilje, da se jih operacionali- 
zira in da se najde tudi konkretne nosilce, ki sprejemajo posamezne obveznosti. 

Res je, da je med vrsticami v tem dogovoru morda tudi marsikaj načelnega, 
več ali manj splošno znanega, toda mislim, da je treba vendarle realno gledati 
na stvari, da nam je najbrže zelo težko biti konkreten v pripravi takšnega re- 
publiškega dokumenta, če vseh faz planiranja v temeljnih celicah in v vseh osta- 
lih oblikah združevanja nismo dovolj dosledno opravili. V tem smislu se mi zdi, 
da je tak dogovor kot je, v nekem smislu verna podoba vsega tistega, kar se zdaj 
v okviru teh samoupravnih planskih aktivnosti dogaja pri nas. Do popolnosti 
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seveda osnovnih intencij, ki smo jih normativno zapisali v zakon, nismo uresni- 
čili. Smo pa vendarle v odboru ugotavljali, da je v tej smeri storjen korak naprej. 

S tem kar sem povedal, nočem delati neke propagande, da danes na da- 
našnji seji Zbora sprejemamo definitivni sklep o tem, ali je vsebina dogovora 
skladna s sprejeto politiko v naši Skupščini, to toliko bolj, ker mislim, da nas 
v zborih Skupščine čaka še izredna seja zborov, na kateri se bomo morali izre- 
kati o vsebini štirih dogovorov, ki jih bo naša republika sopodpisala oziroma 
sprejela v federaciji. Hočem povedati, da nas čaka obveznost, da na eni od izred- 
nih ali nadaljevalnih sej, ki bi pomenila nadaljevanje današnje seje, temeljito 
razpravljamo o vsebini predlogov dogovorov o temeljih planov, ki naj bi jih 
podpisali za Jugoslavijo. V tem smislu pravzaprav nekateri elementi v sedanjem 
dogovoru o temeljih planov SR Slovenije tako ali tako manjkajo, ker ni bilo 
mogoče vgrajevati v ta dogovor tistih obveznosti, ki jih republika sprejema na 
ravni federacije. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Globačnik. Kdo želi 
naprej razpravljati? Tovariš Gavez, ima besedo! 

Stane Gavez: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Brez dvoma velja ugotovitev, da imamo naloge za področje kmetijstva, živil- 
sko-predelovalne industrije in ribištva tokrat najbolj konkretizirane in tudi kon- 
kretno zastavljene, vendar mislim da je prav, če na tem Zboru hkrati ugoto- 
vimo, da bo potrebno ustvarjati razen materialnih pogojev tudi kadrovske in 
druge, da bi te naloge in cilje, ki si jih na tem področju zastavljamo, v nasled- 
njem srednjeročnem obdobju tudi uresničevali. Razprava namreč kaže, da v 
Sloveniji nismo, vsaj ne povsod, v vseh družbenih strukturah, v vseh porah 
našega samoupravnega življenja, pri vseh subjektih samoupravnega načrto- 
vanja, spoznali resnost situacije in nalog, ki jih imamo na tem področju in da ni 
povsod ustrezne družbene klime za to, da bi se lotili z vso resnostjo nalog, ki 
.Jih imamo na področju proizvodnje hrane. 

Zato mislim, da se bomo morah o teh zadevah resno pogovarjati, zlasti pa še 
v tistih sredinah, kjer so prevladujoče druge panoge dejavnosti združenega dela 
in gede na to, da smo doslej v Sloveniji relativno dobro in poceni živeli in nismo 
imeli posebno velikih problemov v zvezi s preskrbo in proizvodnjo hrane. 

Razprave kažejo, da še vedno mislimo, da problem ni tako resen, in da niso 
potrebni takšni in tolikšni napori, kot si jih zastavljamo in da bomo zadeve 
reševali tudi brez posebno velikih naprezanj. Zato še enkrat poudarjam, da je 
prav, če v našem zboru opozorimo, da brez tovrstnih naporov ne bomo uspeli 
v ustreznem obsegu in dinamiki uresničevati tistih splošnih in širših družbenih 
interesov, ki jih imamo in da same organizacije združenega dela s tega pod- 
ročja niso sposobne, glede na lastne materialne in kadrovske potenciale, uresni- 
čevati tega splošnega ali občega družbenega interesa, ki ga imamo. 

Nadalje postavljam vprašanje, ali ne bi bilo prav, da je tudi Republiški 
svet Zveze sindikatov podpisnik družbenega dogovora, vsaj za to VII. poglavje 
oziroma ^področje. 

Zdi se mi, da bi bilo prav, če bi se v 4. členu, tam, kjer govorimo o tem, 
katere zahteve so minimalne glede kriterijev uvozne usmerjenosti in ko govo- 
rimo da so izvzeti prehrambeni proizvodi in jih naštevamo, vendar opredelili, 
kako je glede mesa in mesnih proizvodov. Ali sodi ta skupina tudi v osnovno 
skupino prehrambenih artiklov ali ne? Mislim, da bi se do tega morali opre- 



42. seja 747 

deliti, sicer bomo imeli težave prav glede na predvidene naloge in vlaganja na 
področju živinoreje. 

Zavzemam se torej, da vključimo tudi mesne proizvode, saj sodi to v osnov- 
no prehrambeno skupino. 

In na koncu to, na kar je že opozoril tovariš Uršič. Predlog dogovora smo 
resnično dobili malo pozno, zato se verjetno kot delegati tudi težko konkretneje 
kvalificiramo in odgovorno vključujemo v razpravo in opredelitev do tega pred- 
loga, kot bi se sicer, če bi bil predlog pravočasno predložen. Predlog dogovora 
pa se ne razlikuje bistveno od osnutka. Moram reči, da smo v časovni stiski in 
očitno bo zaradi tega v tej demokratičnosti marsikaj treba še korigirati, da bi te 
dokumente lahko tudi pravočasno sprejeli. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala. Kdo želi razpravljati o tem? Tova- 
rišica Marija Aljančič ima besedo. 

Marija Aljančič: Imam kratko pripombo. Podpredsednik Izvršnega 
sveta je, ko je obrazlagal točke dnevnega reda, opozoril na to, da ob bolj racio- 
nalnem zaposlovanju in zmanjšanem zaposlovanju lahko pričakujemo, da se bo 
nekoliko povečalo število brezposelnih. Pred približno štirimi tedni je bil v 
biltenu, ki ga dobivamo iz Skupščine, članek o tem, koliko je pri nas ljudi, ki 
so stalno zaposleni in ki poleg tega delajo še honorarno. Ta številka je bila zelo 
velika, mislim, da je to vsak tretji ali četrti zaposleni. Predlagam, da se v prak- 
tičnem izvajanju te politike posveti vsa skrb temu, da se bi zmanjševalo hono- 
rarno zaposlovanje povsod tam, kjer bi lahko 'bil nekdo redno zaposlen, ki pa 
sedaj, ob neustrezni politiki ostaja brez dela. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala, tovarišica Aljančičeva. Tovariš 
Habjan, želi besedo. 

Vito Habjan: Moram povedati, da smo v Predsedstvu Republiške 
konference SZDL obravnavali osnutek družbenega plana in da o temeljih druž- 
benega plana nismo uspeli razpravljati, ker je bilo to časovno nemogoče. Sicer 
pa je na Predsedstvu bilo izpostavljeno tudi vprašanje, kaj to pomeni za dele- 
gatsko razpravo in tudi za samo vsebino dogovora o temeljih planov, glede 
na to, da se v določenih stvareh bistveno razlikuje od samih smernic. Meni 
se postavlja isto vprašanje kot tovarišu Uršiču, kaj pomeni za celoten postopek 
tega dogovarjanja v tej fazi, če se dogovorimo, da gremo naprej oziroma, da 
dalje razpravljamo. Tako bomo v Predsedstvu Republiške konference o pred- 
logu dogovora razpravljali na eni od prihodnjih sej. Morali se bomo opredeliti, 
v katerih delih se bo Socialistična zveza pojavljala kot podpisnik. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Habjan. Tovariš Uršič 
ima besedo. 

Igor Uršič: Tovariš Globačnik je rekel, da so bili očitno tisti temeljni 
subjekti, ki bodo podpisniki družbenega dogovora, že v sami fazi dogovora 
aktivni in da bo vsa razprava glede dogovora ponovno tekla med temi podpis- 
niki družbenega dogovora o temeljih plana, glede na usklajevanje z zveznimi 
družbenimi dogovori. Zato bi kazalo, da danes sprejmemo kot informacijo iz 
uvodne obrazložitve tovariša Florjančiča, da je ta predlog družbenega dogovora 
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odraz tistega, kar so se subjekti, ki bodo podpisniki, vendarle uspeli v tem 
trenutku dogovoriti. Kar zadeva nas, dobimo predlog družbenega dogovora 
samo kot informacijo, ker nismo neposredni podpisniki, ampak so to subjekti, 
ki so v posameznih poglavjih našteti in prevzemajo nase tudi obveznosti; Zato 
menim, da ne bi zdaj krnili celotne akcije, ki bo tekla še naprej v družbeni 
praksi, ko se bodo podpisniki opredeljevali do posameznih poglavij in nalog, 
ki so v dogovoru zapisane. Zdi se mi, da bi lahko danes v razpravi poudarili, 
da podpiramo tak družbeni dogovor, ki bo omogočil maksimalno angažiranje 
podpisnikov, da bodo na ustrezen način opredeljevali in prevzemali svoje obvez- 
nosti. To pa pomeni, da o posameznih usmeritah sicer lahko še razpravljamo, 
kolikor pa bodo te usmeritve prišle v družbeni dogovor in kakšne bodo mate- 
rialne obveznosti, pa bo odvisno od posameznih podpisnikov družbenega do- 
govora. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala. Kdo še želi razpravljati? Tovariš 
Tone Krašovec ima besedo. 

Dr. Tone Krašovec: Ne vem, če smo vsi istega mnenja. Tovariš 
Uršič je že nekaj pojasnil, vendar to, kar danes sprejemamo, ni samo informa- 
cija. Morali bi reči, ali je vsebina dogovora v skladu s smernicami, ki jih je 
Skupščina sprejela. Če se glede tega strinjamo, potem lahko Izvršni svet za- 
dolžimo, da podpiše, ker bo akcija tako ah tako tekla naprej. Če pa menimo, da 
imamo za to premalo časa, potem je treba razpravo odložiti. 

Skupina je povedala svoje mnenje, da je dogovor v glavnih potezah uskla- 
jen s smernicami. Tudi CK ZKS je bil — kot sem razumel — takega mnenja. 
Tudi v okviru SZDL so bila podobna mnenja, moti me le to, da je tovariš 
Habjan govoril o neusklajenosti s smernicami. O tem pa se moramo pogovoriti. 
Mislim, da bi bilo za postopek planiranja dobro — če nimamo res kakšnih 
bistvenih pomislekov — da te usmeritve ocenimo tako, da so v skladu s smer- 
nicami, tako da bi planski proces tekel naprej. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Krašovec. Kdo še želi 
besedo? Besedo ima tovariš Živko Pregl, namestnik direktorja Zavoda SR Slo- 
venije za družbeno planiranje. 

Živko Pregl: Nisem slišal konkretnih razlogov, zaradi katerih je 
tovariš Habjan ugotovil, da se dogovor razlikuje od smernic, sicer pa bi lahko 
rekel, da je vse delo na predlogu dogovora teklo z namenom, da bi vanj vgradili 
smernice, seveda tudi nekoliko spremenjeno situacijo v odnosu na tisto, kakršna 
je bila julija lani, ko je Skupščina smernice sprejemala. Tu se misli predvsem 
na to, da je bilo potrebno v dogovor, ki naj bi odražal smernice in najnovejšo 
situacijo, s katero lahko računamo še v vsem naslednjem srednjeročnem ob- 
dobju, vgraditi nekoliko poudarjeno stabilizacijsko poanto in dati večji poudarek 
izvozu. 

Potrebno je povedati tudi to, da se dogovor, upoštevaje realne razmere, 
razlikuje od smernic glede deleža infrastrukture v vseh investicijah v osnovna 
sredstva gospodarstva. V smernicah je bilo zapisano, da naj v naslednjem sred- 
njeročnem obdobju realiziramo takšen delež, kot smo ga realizirali v tekočem 
planskem obdobju, vendar so takrat smernice računale na drugačno rast druž- 
benega proizvoda, in sicer na višjo, to je na 5% rast. Zdaj računamo na 3,5% 
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rast, vendar pa nekatere minimalne investicije v infrastrukturi, ki zagotavljajo 
najnujnejšo potrebno kontinuiteto investiranja v promet in energijo, narekujejo, 
da ta delež v odnosu na realiziranega v tekočem planskem obdobju nekoliko 
povečamo, in sicer na 30 %. V tem smislu je dogovor bliže smernicam kot sam 
osnutek plana, v katerem smo imeli še 31% delež infrastrukturnih investicij v 
vseh investicijah v osnovna sredstva v gospodarstvu. Tu je zdaj v dogovor 
vgrajena politika 30% deleža v investicije, ki se razlikuje od tega, kar sicer 
zaenkrat še piše v predlogih samoupravnih sporazumov interesnih skupnosti. 
Očitno je, da v kolikor bi danes Izvršni svet, na podlagi ugotovitve Skupščine, 
da je dogovor skladen s smernicami, dobil to podporo, bi moral prek iniciativ- 
nega odbora realizirati to politiko, tako da bo v dogovor prišlo v bistvu tisto, 
kar že piše ter da se temu prilagodijo tudi interesne skupnosti. 

Naslednje, kar je treba reči, je, da dogovor vgrajuje še naprej politiko 
zaostajanja vseh Oblik porabe za rastjo dohodka, pri čemer je v odnosu na 
osnutek plana bolj elastičen v tem smislu, da formulacija, kakršna je v do- 
govoru, dopušča določeno diferenciacijo po posameznih letih, upoštevaje raz- 
mere, dopušča diferenciacijo glede posameznih oblik porabe, pri čemer pa se 
global vendarle ohranja tako, kot je dogovorjeno, to je v okviru 10% zaosta- 
janja za rastjo dohodka. 

Ce povzamem, mislim, da lahko rečemo, da je predlog dogovora izraz smer- 
nic, kakršne je Skupščina sprejela lani. V kolikor se razlikuje od njih, se zato, 
ker so se med tem razmere nekoliko spremenile in je bilo treba dogovor temu 
prilagoditi. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Pregl. Kdor še želi 
razpravljati? Tovariš Habjan, ima besedo! 

Vito Habjan: Tu govorim kot delegat. V Predsedstvu RK SZDL se 
bomo vključevali v nadaljnji potek planiranja, še zlasti kot podpisniki dogovora. 
Na seji predsedstva bomo tudi proučili skladnost dogovora s smernicami, tako 
da danes ne bi zavirali postopka. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Samo majhno proceduralno 
pojasnilo. Mi ne bi ničesar zavirali, tudi če se danes ne bi izrekli o predlogu 
družbenega dogovora za naslednje srednjeročno obdobje. Ko smo sejo pri- 
pravljali, smo se zavedali, kako je s kasnitvijo materiala. Zato se lahko dogo- 
vorimo, da obravnavo te točke končamo. Imamo pa možnost, da 9. ali 10. de- 
cembra nadaljujemo razpravo o tej točki dnevnega reda. Res pa je, da je treba 
pri tem upoštevati, ali imamo druge razloge, zaradi katerih ne bi mogli verjeti 
oceni medzborovske skupine, da je predlog družbenega dogovora usklajen s 
smernicami Skupščine SR Slovenije. To bi moralo biti glavno izhodišče naše 
opredelitve. 

Razpravljati želi tovariš Mlinarič. 

Srečko Mlinarič: Smo v časovni stiski. Ce bi ta predlog družbe- 
nega dogovora bil pred osnutkom plana, potem se verjetno to sedaj ne bi 
zgodilo. 

V iniciativnem odboru so sodelovali vsi pooblaščeni podpisniki organov, pa 
naj so to politične organizacije ali posamezne skupnosti. Delegati le-teh so svoje 
poglede opredeljevali v tem iniciativnem odboru. Zato gre tu za odgovornost 
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teh delegatov. Mislim, da je točna ocena tovariša Kraševca, da je dogovor v skla- 
du s politiko, opredeljeno v smernicah. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala. Želi Še kdo razpravljati? (Ne.) 
Ce ne želi nihče več razpravljati, potem zaključujem razpravo. Skupina 

delegatov predlaga v svojem poročilu Zboru sklep, ki nam ga je predložila v pis- 
meni obliki in ki se glasi: 

1. Zbor sprejema poročila in ugotavlja, da je predlog dogovora o temeljih 
plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 usklajen s smernicami za pripravo 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981;—1985 ter z usmeritvami stabi- 
lizacije. 

2. Izvršni svet Skupščine naj pred podpisom dogovora skuša uveljaviti kon- 
kretne pripombe skupine delegatov za proučevanje poročil Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije o poteku dogovarjanja o temeljih družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1981—1985, razvidne iz njenega poročila z dne 24. 11. in iz 
razprave na današnji seji zbora. 

3. Zbor poziva vse nosilce družbenega planiranja, da pospešijo sprejem 
svojih planskih aktov in s tem omogočijo učinkovito uresničevanje, z dogovorom 
o temeljih plana opredeljenih nalog. 

To je sklep, ki ga predlagamo v sprejem v zvezi s poročilom, ki ima kot 
gradivo tudi predlog dogovora o temeljih plana za naslednje srednjeročno ob- 
dobje. 

Prehajamo na glasovanje. Kdor je za ta sklep, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo prot;? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep 
k poročilu o stanju dogovarjanja o temeljih družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1981—1985. 

(Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Predlog zakona so obravnavali Odbor za družbenopolitični sistem našega 

zbora, Zakonodajno-pravna komisija in Komisija za narodnosti. 
Omenjeni predlog zakona obravnavamo kot zainteresirani zbor na podlagi 

88. člena poslovnika. 
Predstavnik predlagatelja je tovariš Jože Humer, namestnik predsednika 

Republiškega komiteja za znanost in kulturo. Besedo ima tovariš Humer! 

Jože Humer: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Ob obravnavi zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, ki je pred 
vami, bi morda veljalo opozoriti le na nekaj smeri, v katere ta predlog zakona 
širi dosedanjo vlogo in družbeni pomen ter naravo Slovenske akademije znanosti 
in umetnosti, ne da bi seveda zmanjševal pomen akademije kot produktivnega 
telesa, zlasti na področju tako imenovanih družbenih ved, in ne da bi izgubil 
izpred oči svojerodnost akademije kot organizacije, kakršnih sicer ni, saj jo 
med drugim vključuje po ustreznih samoupravnih delegatskih mehanizmih v 
obravnavanje in razreševanje vseh aktualnih družbenih vprašanj. Pripisuje ji 
naloge pri vzpodbujanju znanstvene in umetniške dejavnosti italijanske in 
madžarske narodnosti v Sloveniji in Slovencev v tujini in pri oblikovanju orga- 
nizacij in izvajanju programov mednarodnega znanstvenega in kulturnega sode- 
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lovanja. Predlog tudi širi krog predlagateljev za člane SAZU in jim daje mož- 
nost, da se hkrati opredele oziroma ocenijo tudi predloge vseh drugih kan- 
didatov. 

Predlog širi krog možnih kandidatov za člane akademije, saj naj bi to 
možnost po predlogu imeli tudi znanstveniki in umetniki slovenskega rodu, ki 
sicer ne žive v Sloveniji, a so dejavno povezani z domovino in so ustvarili po- 
membna dela na področju znanosti in umetnosti. 

Predlog zakona ohranja dosedanjo določbo o 4-letnem mandatu za funkcio- 
narje Slovenske akademije znanosti in umetnosti in ne omejuje možnosti ponovne 
izvolitve, ker se predlagatelju zdi pomembneje, da je družbeni interes glede 
tega zavaroval z določbo, da voli funkcionarje skupščina Akademije po pred- 
hodnem mnenju Socialistične zveze delovnega ljudstva. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Humer. 
Želi predstavnik Odbora za družbenopolitični sistem besedo? (Ne.) Pred- 

stavnik Zakonodajno-pravne komisije? (Ne želi.) Zeli kdo razpravljati o pred- 
logu zakona? (Ne.) 

Zaključujem razpravo in glede na to, da smo zainteresirani zbor, predlagam 
zboru v sprejem naslednji sklep: 

1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da je predlagatelj upošteval stališča in 
predloge, ki jih je zbor sprejel ob obravnavi osnutka zakona. Ta stališča in 
pripombe sta ob osnutku zakona obravnavala in z njimi soglašala tudi pristojna 
zbora. Glede na to in glede na obrazložitev predstavnika predlagatelja na da- 
našnji seji, zbor k predlogu zakona nima pripomb. 

Zeli kdo dopolniti tako oblikovani sklep? (Ne.) Dajem ta sklep na glasovanje. 
Kdor je za tak sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel sklep k pred- 
logu zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na osnutek druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 z globalno oceno izvajanja 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 in osnovnimi prob- 
lemi na prehodu v leto 1981. 

Osnutek družbenega plana je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 
v skupščinskih telesih pa so osnutek obravnavali Odbor za družbenoekonomske 
odnose našega zbora, Komisija za volitve, imenovanja in administrativne za- 
deve, Zakonodajno-pravna komisija, Komisija za družbeno nadzorstvo in sku- 
pina delegatov za proučevanje poročil Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
o poteku dogovarjanja o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981—1985. 

Danes smo na klop prejeli predlog stališč, ki naj bi jih Družbenopolitični 
zbor sprejel na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine in 19. člena poslovnika 
zbora. Na klop smo prejeli tudi poročilo Zakonodajno-pravne komisije in poro- 
čilo Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve. 

Opozarjam, da so to obvezna stališča Družbenopolitičnega zbora. 
Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. Predstavnik 

Izvršnega sveta za to točko je tovariš Ciril Habe. Tovariš Krašovec je poroče- 
valec Odbora za družbenoekonomske odnose in ne želi dopolnjevati poročila. 
Hkrati je tudi poročevalec skupine. 
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Preden preidemo na razpravo, predlagam zboru, da imenujemo skupino 
delegatov, ki bo na podlagi razprave po potrebi predlagala morebitne spre- 
membe in dopolnitve. V to skupino predlagam tovariša Toneta Krašovca, Jožeta 
Globačnika in Staneta Gaveza. 

Začenjam z razpravo. Kdo želi besedo? Tovarišica Tilka Blaha ima besedo. 

Tilka Blaha: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
O osnutku družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 in o resoluciji 
za leto 1981 smo v okviru Socialistične zveze organizirali temeljito razpravo, 
tako da je o teh dokumentih razpravljalo 12 svetov oziroma koordinacijskih 
odborov. V frontno sestavljenih telesih republiške konference smo tako soočili 
različna mnenja, stališča in poglede ter registrirali najpomembnejše predloge 
in pripombe. O teh dokumentih smo razpravljali tudi na skupnih regijskih po- 
svetih. Moram na začetku povedati, da smo na vseh teh razpravah čutili kot 
pomanjkljivost in oviro, da nismo mogli hkrati razpravljati tudi o predlogu 
družbenega dogovora o temeljih plana. 

Naj iz teh širokih javnih razprav navedem kratke ugotovitve. 
1. Razprava je podprla osnovno usmeritev razvoja predlaganega v osnutku 

plana in resolucije ter ocenila, da so v osnuitku plana izražene osnovne idejne 
usmeritve nadaljnjega razvoja, ki so opredeljene v dokumentih družbenopoli- 
tičnih organizacij. Dokumenti so dobra osnova za nadaljnje delo, poudarjeno pa 
je bilo, da je potrebno razrešiti še vrsto vprašanj in nalog in jih konkretneje 
in jasneje razdelati in opredeliti. 

2. Temeljna usmeritev za prihodnje srednjeročno obdobje mora biti dosled- 
na politika ekonomske stabilizacije s krepitvijo izvozno usmerjenega gospo- 
darstva. Temeljiti mora na poglabljanju in utrjevanju družbenoekonomskih od- 
nosov in odločujoče vloge delavca pri usmerjanju tokov družbene reprodukcije. 
V razpravi je bilo opozorjeno, da zaradi zaostrenih pogojev gospodarjenja mar- 
sikje temu posvečajo premalo aktivnosti in se zato krepe težnje po nesamo- 
upravnem odločanju. Zato se bo potrebno odločneje zavzeti za opredeljene usme- 
ritve, hkrati pa konkretneje opredeliti pogoje za doseganje teh ciljev, ki jih je 
mogoče doseči le s kvalitetnejšim delom, večjo proizvodnjo, z boljšo produktiv- 
nostjo dela in bolj zavzetim neposrednim sodelovanjem delavcev in razvijanjem 
in poglabljanjem samoupravnih odnosov. 

3. Glede investicij v materialni proizvodnji je bilo poudarjeno, da morajo 
biti usmerjeni k večji in hitrejši modernizaciji ter tehnološki usposobitvi pro- 
izvajalnih sredstev, pri čemer naj se zagotovi tudi večje usmerjanje investicij 
v razvojne oddelke. Zagotoviti je potrebno spremljanje uresničevanja kriterijev 
o prestrukturiranju gospodarstva, hkrati pa tudi večanje deleža sredstev, ki se 
namenja v razvoj, raziskovalno dejavnost in usmerjeno izobraževanje. V tem 
okviru je bilo zaostreno vprašanje upravičenosti deleža naložb v infrastrukturo, 
zlasti zaradi zahtev po prestrukturiranju gospodarstva v smeri krepitve izvozne 
komponente. 

4. V razpravah so bile načelno podprte osnovne usmeritve glede nekaterih 
elementov, kot so zaposlovanje, gibanje porabe, oblikovanje cen in urejanje 
prostora, pri čemer pa so bile izpostavljene nekatere pripombe in konkretni 
predlogi. 

5. Osnutek družbenega plana je pri opredeljevanju socialne politike dokaj 
nesistematičen in pomanjkljiv, zlasti še zato, ker socialni razvoj obravnava pred- 
vsem koit potrošnjo, ne pa kot pomemben element ustvarjanja dohodka, kot 
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enakovreden del združenega dela. Predlagano besedilo osnutka plana ni uskla- 
jeno s skupnimi izhodišči za zagotavljanje socialne varnosti in oblikovanja celo- 
vite politike socialnega varstva v naslednjem obdobju. 

Na Predsedstvu Republiške konference smo v obširni in temeljiti razpravi, 
na osnovi stališč posameznih družbenopolitičnih organizacij, predvsem izostrili 
nekatera najpomembnejša vprašanja in odprte dileme glede na cilje, usmeritve, 
naloge in metode uresničevanja planov v naslednjem srednjeročnem obdobju, 
pri čemer so zlasti poudarili, da morajo biti temelje usmeritve in cilji upošte- 
vani že v resoluciji za leto 1981. 

Posebej smo začrtali tudi vlogo in naloge frontno organizirane Socialistične 
zveze, tako pri sprejemanju planov kot pri mobilizaciji čim širšega kroga 
delovnih ljudi in občanov pri uresničevanju v planu opredeljenih usmeritev 
in ciljev. 

Predsedstvo se je strinjalo z osnovnimi usmeritvami, izraženimi v delovnih 
telesih Republiške konference Socialistične zveze in na medobčinskih posvetih 
ter sprejelo skupna stališča in pripombe, ki bodo, skupno s celotnim gradivom 
iz javnih razprav, posredovane predlagatelju, da jih upošteva pri nadaljnji raz- 
delavi planskih dokumentov. 

Ker delegati za današnjo sejo niste prejeli teh stališč in pripomb, ki jih je 
sprejelo predsedstvo, naj iz njih povzamem samo najpomembnejše. 

Predsedstvo je predvsem ugotovilo, da je bil dosežen napredek pri uve- 
ljavljanju samoupravnega družbenega planiranja glede na pretekle plane, tako 
v vsebinskem pogledu kot tudi z vidika postopkov in mobilizacijskega značaj a- 
priprav. Plan upošteva bolj temeljito in kvalitetno večje število razvojnih ele- 
mentov in je dosežena tudi večja stopnja poenotenja glede planskih ciljev. 

Večja demokratičnost in širina razprav je omogočila nove kvalitete v raz- 
mišljanjih in ravnanju delovnih ljudi. Delavci in občani so bolj zavestno spo- 
znani z bistvenimi družbeno' razvojnimi problemi in terjajo tvorno sodelovanje 
pri njihovem razreševanju. To pa je tudi večja garancija za njihovo učinkovito 
uresničevanje. 

V letošnjem letu so se bistveno zaostrili pogoji gospodarjenja. Zožile so se 
materialne možnosti za nadaljnji razvoj, kar je hkrati z nedorečenimi izpelja- 
vami metod planiranja v praksi povzročilo, da plani kasnijo, čeprav to morda po 
svoje prispeva, da so pogledi na možnosti razvoja bolj zreli in bolj realni. 

Sedanja faza dograjevanja planov bo terjala še veliko skupnih naporov 
za to, da bomo dosegli stvarne skupne dogovore o nekaterih ponujenih usme- 
ritvah oziroma oblikovali najustreznejše. 

Poudarjena je bila potreba po čim širšem vključevanju delavcev in delovnih 
ljudi tudi v sedanji fazi dograjevanja in sprejemanja planov. 

Predsedstvo je podprlo enotno predlagane osnovne cilje razvoja v SR Slo- 
veniji, pri čemer je posebej poudarilo dosledno uresničevanje politike ekonom- 
ske stabilizacije, s krepitvijo izvozne usmeritve gospodarstva, kar mora predvsem 
temeljiti na intenzivnejšem procesu utrjevanja in poglabljanja samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov v celotni družbi. 

Pri uresničevanju ciljev je treba stabilizacijsko naravnanost razumeti pred- 
vsem kot spreminjanje ekstenzivne v intenzivno smer nadaljnjega razvoja. Pre- 
seči je treba posplošeno ozko prenašanje povprečij tudi na druge ravni plani- 
ranja. Na Predsedstvu je bilo poudarjeno, da je treba bolj uveljaviti selektivne 
elemente razvoja, kar bo ustvarilo prostor za delovanje kvalitativnih dejavnikov 
in njihovih nosilcev. V večji meri je treba uveljaviti prestrukturiranje kot nuj- 
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nost bolj učinkovite uporabe in preusmerjanja sedanjih, že razpoložljivih pro- 
izvodnih faktorjev. 

Uresničevanje tako zastavljenih ciljev mora dosledno izhajati iz realnih 
možnosti, ki jih kot temeljna dejavnika opredeljujeta predvsem obseg in kva- 
liteta realnega dohodka ter vključevanje v jugoslovansko in mednarodno de- 
litev dela. V tej smeri je treba bolj poudariti politično-mobilizacijsko vlogo 
plana, kar terja predvsem tudi večjo konkretizacijo nadaljnjega uveljavljanja 
samoupravnih družbenoekonomskih odnosov, bolj konkretno razdelavo in usme- 
ritve svobodne menjave dela, zlasti na razvojno najpomembnejših področjih, 
znanstveno-raziskovalne dejavnosti, usmerjeno izobraževanje in materialne de- 
javnosti posebnega družbenega pomena. 

Tako v razpravi v delovnih telesih Republiške konference kot tudi na Pred- 
sedstvu so prišli do izraza nekateri različni pogledi o posameznih interesih, zlasti 
glede bodoče specifične porabe. Na Predsedstvu smo poudarili, da je predvsem 
naloga vseh nosilcev planiranja, da svoje interese glede temeljnih razvojnih 
vprašanj samoupravno uskladijo. Plan na tej stopnji konkretizacije ni uspel 
v celoti razrešiti protislovja v porabi dohodka, ob še vedno visoki stopnji inve- 
sticij in splošne porabe. Zato je Predsedstvo menilo, da bo v nadaljevanju še 
potrebno usklajevanje različnih interesov o razmerjih globalne porabe dohodka, 
kar naj zagotovi bolj utemeljeno objektivizacijo predlaganih rešitev. 

Predsedstvo podpira napore za realno zmanjšanje dežela investicij v druž- 
benem proizvodu, temeljitejšo presojo glede razmerja med posameznimi vrstami 
investicij, presojo dinamike v posameznih letih, še zlasti pa temeljit premislek 
o kvaliteti investiranja. Dosledno je treba uveljaviti težnjo k večji produktivnosti 
in dohodku v izvozni usmerjenosti, racionalnost stroškov in odgovornost za nji- 
hovo prekoračenje. Kriterije prestrukturiranja je potrebno odločno uveljaviti že 
pri reviziji investicij, ki so v teku in ne začenjati novih ključnih naložb, dokler 
ne temeljijo na samoupravno usklajenih interesih v okviru realnih možnosti. 

Glede osebnih dohodkov je bilo mnenje, da jih ni mogoče obravnavati le kot 
element porabe, temveč tudi kot dejavnik produktivnosti in motivacije dose- 
ganja večjega dohodka. 

Enotno je bilo sprejeto stališče, da mora biti gibanje osebnih dohodkov 
v večji meri odvisno od ustvarjenega dohodka in družbene produktivnosti dela 
in da je potrebno preprečiti njihovo nadaljnjo realno padanje, hkrati pa je po- 
trebno bolj ovrednotiti proizvodno in učinkovito ustvarjalno delo. 

Predsedstvo se je seznanilo s stališčem Zveze sindikatov, da naj realni 
osebni dohodki rastejo v skladu s produktivnostjo dela oziroma nominalni obseg 
skladno z rastjo dohodka. Potrebno pa bo še presoditi, kako je to možno 
doseči v okviru realnih možnosti oziroma, kako bomo tu zagotovili skladnost 
z zvezno resolucijo. 

Glede splošne in skupne porabe je Predsedstvo menilo, da je potrebno sicer 
zagotoviti sedanji obseg dejavnosti, v skladu z realno ustvarjenim dohodkom, 
vendar pa je potrebno selektivno po področjih posvetiti več pozornosti vplivu 
normativov in standardov na rast stroškov, število zaposlenih in nivo osebnih 
dohodkov, kar je temelj svobodne menjave. 

Pri splošni porabi bi kazalo postopoma uveljaviti diferencirano, večje zaosta- 
janje rasti in bolj odločno izločiti iz proračunov vse oblike porabe, ki nimajo za- 
konske podlage. 

Glede življenjskih stroškov je bila zlasti izpostavljena politika zaposlovanja, 
pri čemer je bilo opozorjeno na zaostreno vprašanje brezposelnosti. To bo terjalo 
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predvsem odločno odpravljanje neusklajene kadrovske strukture s potrebami, 
spopasti se bo potrebno z ovirami in nepripravljenostjo pri zaposlovanju mla- 
dih strokovnih kadrov in invalidov ter za delo manj sposobnih delavcev. 

Zaostreni pogoji bodo terjali širšo mobilizacijo za drugačno organiziranost 
in načine razreševanja posameznih nalog na področju socialne politike in druž- 
benih dejavnosti v celoti. Opustiti bo potrebno dosedanje izrazito sektorske pri- 
stope in na skupnih programih zbrati vse različne nosilce, razvijati bolj racio- 
nalne rešitve, ki bodo pomenile kvalitetni napredek in ne stagnacijo ali celo 
nazadovanje. 

Uveljaviti bo treba bolj enoten pregled dosedanjih socialnih pravic in odlo- 
čanje o njih približati kraju bivanja občanov. Pri tem pa se bo potrebno bolj 
čvrsto in konkretno opreti na vse subjektivne sile, kar bo tudi garancija za pre- 
seganje nekaterih teženj v samoupravnih interesnih skupnostih in upravnih 
organih po togem ohranjanju le klasičnih oblik socialne politike. 

V glavnem bi lahko podprla stališča, ki so predlagana za današnjo sejo, 
s tem da bi imela pri 3. točki nekaj dopolnitev. Tretji stavek naj bi se prefor- 
muliral, s tem da bi za besedami: »zato se Družbenopolitični zbor zavzema, da 
je potrebno na teh področjih v planu opredeliti,« dodali še: »le skupne cilje in 
usmeritve ter kriterije za politiko zagotavljanja sredstev za z zakonom določene 
programe.« Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovarišica Blaha. Kdo še želi 
razpravljati? Tovariš Geza Bačič, ima besedo. 

Geza Bačič: Najprej bi se pridružil oceni, da je tokrat osnutek druž- 
benega plana za prihodnjih 5 let mnogo bolj stabilizacijski in ustrezno narav- 
nan, kar se da razumeti tudi po včerajšnji seji Centralnega komiteja Zveze ko- 
munistov, pa tudi po vrsti posvetov in predhodnih razprav, vsaj tistih, ki sem se 
jih udeležil. 

Mislim pa, da bi tudi pri tej oceni stabilizacijske naravnanosti bilo potrebno 
biti bolj selektiven, ker se že vnaprej da ugotoviti, da vsa področja in vsa po- 
glavja niso dovolj stabilizacijsko usmerjena. Zelo hitro lahko ugotovimo, da se 
na področju splošne porabe vendarle preveč povečujejo sredstva, število zapo- 
slenih v družbenih dejavnostih, prehitra pa je tudi rast materialnih stroškov. 
Na področjih tako imenovanih prioritet za hitrejši gospodarski razvoj naše re- 
publike pa je po mojem mnenju plan v svojih usmeritvah nekoliko premalo 
ambiciozen in konkreten. 

Lotil bi se konkretno samo treh stvari. Najprej v zvezi z izhodiščem ali cilji 
družbenega plana. Zdi se mi namreč, da bi morali dati tudi v planu večji 
poudarek temu, da bomo vsi več in bolje delali. To je sicer del višje produktiv- 
nosti, večjega dohodka in njegovega ustvarjanja, vendar se tmi zdi, da smo v 
sedanji aktivnosti preveč zapadah v razne prepovedi, restrikcije, varčevanje za 
vsako ceno itd. Sam si postavljam vprašanje, kadar se srečuješ z delavci na zboru 
ali pa z občani na terenu, ali je to naša edina in najbolj učinkovita motivacija 
za delo. Najti moramo še neke druge motive, povezane seveda z dohodkom. Drug 
drugega moramo vzpodbujati, da bomo vendarle te, tako imenovane kvalitetne 
dejavnike gospodarjenja dvignili. 

Druga smer moje razprave se nanaša na eno od teh prioritetnih področij. 
Rekel sem, da so nekatera premalo ambiciozno ali konkretno postavljena. Eno 
od takih je področje proizvodnje hrane in kmetijstva. Moram sicer reči, da je 
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tu vendarle videti velik napredek. Že v planu za obdobje 1976—1980 smo zapi- 
sali, da je hrana naša prioriteta, pa je ostala to prioriteta le v resoluciij. Od vseh 
vlaganj v naložbe smo za kmetijstvo dali le 2,5%. 

V tej petletki, v kateri smo, smo imeli napisano, da bomo zagotovili lastno 
proizvodnjo hrane v višini 85 %. Tega nismo izpolnili. Zdaj to znova določamo 
za obdobje 1981—1985. 

Rezultate določene kmetijske politike, za katero pa niso krivi samo delavci 
v kmetijstvu in združeni kmetje, pa smo občutili in še čutimo pri oskrbi s pre- 
hranskimi artikli. Zato se mi zdi, da bi vendarle bilo treba pri nadaljnji pripravi 
teh dokumentov, predvsem v tem tretjem poglavju, nekoliko opredeliti in do- 
reči te stvari. Sam bi se mnogo odločneje zavzel za dvoje: 

1. V tem poglavju so predvidena večja vlaganja v kmetijsko proizvodnjo, 
vendar v absolutnem znesku to ne pomeni bistvenega povečanja; od 2,5% na 
4,2 %. Glede na to, da bomo imeli vsa vlaganja manjša, potem za mene to po- 
meni, da bomo težko dosegli pričakovano na področju kmetijstva. Glede na 
pomembnost proizvodnje hrane in njeno prioriteto, ki je dana v tej dejavnosti, 
bi bilo potrebno proučiti realnost teh vlaganj in možnosti za povečanje sredstev 
za naložbe v kmetijski proizvodnji, predvsem v primarno kmetijsko proizvodnjo. 

Zakaj to pripovedujem? Pripovedujem zato, ker se mi zdi, da je treba prav 
pri nas v Sloveniji povedati, da včasih pozabljamo, da so naši kmetijski proizvodi 
na zunanjem trgu bolj konkurenčni kot kateri drugi. Praviloma dosegamo ve- 
liko bolj realne svetovne cene in imamo tudi visoke hektarske in nekatere druge 
prihodke, čeprav ne na vseh področjih. In če k temu še dodamo, da je prisotna 
tudi močna solidarnost in da zmoremo pogosto — kriza je to pokazala — veliko 
več kot zmorejo v nekaterih bogatih državah. Te dni smo v glavnem s spravilom 
letošnjih kmetijskih pridelkov v zaključni fazi. V tej fazi spravila pridelkov je 
sodelovalo v Pomurju med 3000 do 5000 ljudi dnevno. To so bili predvsem mladi 
ljudje in delavci v združenem delu, ki so pomagali, da so pridelki bili kolikor 
je bilo mogoče ob času pobrani in se tako vsaj na nekaterih področjih približu- 
jemo evropski produktivnosti. Zato bi morali, gledano s tega zornega kota, 
vendarle dati temu nekoliko večjo podporo, ki pa ne pomeni zahtevati nekaj ne- 
mogočega. 

Res je, da se bomo morali v bodoče iz znanih razlogov omejevati pri inve- 
sticijah, kar v osnovi velja seveda tudi za kmetijstvo. Vendar pa bi tam, kjer se 
vendarle da nekaj več narediti, in to je predvsem na področju primarne pro- 
izvodnje, kazalo to še razmisliti. 

Tretja stvar, na katero bi opozoril, pa se tiče narodnosti. V zakonu o plani- 
ranju smo zapisali, da mora družbeni dogovor o temeljih plana vsebovati tudi 
določbe o razvoju narodnosti. Tu in tam je človeku že skorajda neprijetno, da 
občasno vedno eni in isti ljudje opozarjamo na te stvari; čeprav mislim, da ni 
sramota priznati, da imamo v naši republiki tudi narodnosti. Vsekakor pa to ni 
stvar, ki bi se je bilo treba odrekati. Menim, da je v sedanjem besedilu dogo- 
vora ta obveznost premalo izpostavljena, še zlasti na področju vzgoje in izobra- 
ževanja ter kulture. Z vidika ohranitve in nadaljnjega razvoja obeh narod- 
nosti bi zlasti za ta področja kazalo v besedilo zakona vnesti še kakšen stavek, 
ali pa vsaj toliko, kolikor je sedaj napisano pri informatiki. Ne gre za vnašanje 
nekih podrobnosti, prav pa je, da tudi narodnosti dobijo v zakonu ustrezen 
poudarek. S tem tudi podpiram stališče Zakonodajno-pravne komisije, ki je 
na to opozorila v pismeni obliki. Hvala. 
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Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala, tovariš Bačič. Kdo še želi raz- 
pravljati? Tovariš Najdič, ima besedo. 

Dušan Najdič: Tovarišice in tovariši delegati! Predsedstvo Republi- 
ške konference Zveze socialistične mladine me je pooblastilo, da izhajajoč iz 
ugotovitev, ki jih je sprejelo Predsedstvo ob obravnavi pl&nskih dokumentov, 
posredujem mnenja in stališča s seje Predsedstva. 

Predsedstvo podpira cilje družbenega plana SR Slovenije, ki so kot znano: 
nadaljnji razvoj socialističnih samoupravnih družbenih ekonomskih odnosov, 
stabilizacija gospodarstva z bolj usklajeno ponudbo in povpraševanjem, zniže- 
vanjem stopnje rasti cen in urejanjem razmer med njimi, usmerjanje oblik po- 
rabe v okviru razpoložljivih sredstev, zniževanje plačilnega deficita s povečanim 
izvozom in ekonomsko upravičeno substitucijo uvoza, orientacija na porast pro- 
duktivnega zaposlovanja, skladnejši regionalni razvoj itd. 

Predsedstvo Republiške konference podpira odločitev predlagatelja osnutka 
družbenega plana, da kot prvi cilj srednjeročne usmeritve postavi nadaljnji raz- 
voj socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov, kajti le-ta je 
lahko instrument boja za višjo produktivnost in večji dohodek, vendar pa 
hkrati ugotavljamo, da v nadaljnjih opredelitvah družbenega plana ni zaslediti 
načina za uveljavljanje takšnega razvoja, kar je posledica pretežno enostranskih 
izhodišč, ki izhajajo zgolj iz opredelitve ekonomskih razvojnih elementov, ne 
upoštevajo pa kvalitetnega razvoja družbenih odnosov v smeri nadaljnjega 
razvoja in uveljavljanja delavskega samoupravljanja. To je še zlasti pomembno 
ob dejstvu, da osnutek plana na eni strani predvideva in zahteva višjo produk- 
tivnost, na drugi pa v splošnem ne omogoča, da bi se ta višja produktivnost 
izrazila tudi v boljšem družbenoekonomskem položaju delavcev. Predsedstvo 
meni, da višja produktivnost in večji dohodek nista elementa srednjeročnega 
razvoja, ki bi že sama po sebi zagotavljala nadaljnji razvoj delavskega samo- 
upravljanja, posebej še zaradi tega, ker so bili uspehi, doseženi s politiko eko- 
nomske stabilizacije, predvsem posledica sprejetih administrativnih ukrepov, 
kar pa nasprotuje nadaljnjemu razvoju socialističnih samoupravnih odnosov. 
Zato Predsedstvo meni, da je potrebno v osnutku družbenega plana natančno 
opredeliti načine, ki bodo zagotavljali nadaljnji razvoj delavskega samouprav- 
ljanja, ki ga ni mogoče ločevati od proizvodnih odnosov, načrtovanem v nasled- 
njem srednjeročnem obdobju. Družbeni plan mora biti natančen v opredelitvah 
družbenoekonomskih, proizvodnih in političnih odnosov, katerih temelj mora 
biti nadaljnji razvoj delavskega samoupravljanja, hkrati pa to zahteva tudi za- 
vestno akcijo usmeritev subjektivnih sil v naslednjem srednjeročnem obdobju. 

Predsedstvo nadalje ugotavlja, da projekcija porabe razpoložljivih sredstev 
za potrošnjo v SR Sloveniji ohranja nekatere vzroke inflacije. To velja še zlasti 
za predvideni delež investicij v osnovna in obratna sredstva v strukturi druž- 
benega proizvoda. Osnutek družbenega plana sicer določa zmanjševanje tega 
deleža glede na preteklo srednjeročno obdobje, vendar še vedno ohranja izredno 
visok delež investicij. Ob tem je v okviru strukture investicij predviden visok 
delež neproizvodnih investicij. To pomeni približno enak delež investicij v druž- 
benem proizvodu in približno enako strukturo investicij, kot v nekaterih pre- 
teklih »inflacijskih letih«. Takšna usmeritev družbenega plana bo v prihodnjem 
obdobju vodila do nadaljnjega ohranjevanja neskladij med blagovnimi in kup- 
nimi skladi in s tem do nadaljnjega pritiska rasti cen. Neskladja med vloženimi 
sredstvi in razpoložljivimi blagovnimi skladi bodo še večja spričo dejstva, da 
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družbeni plan določa za prihodnje obdobje relativno nizko gospodarsko rast in 
nadaljnjo relativno visoko rast izvoza ob nizki rasti uvoza. 

Predsedstvo moti nedoslednost predlagatelja, ki na nekaterih mestih poudar- 
ja predvideno nižjo rast osebne, skupne in splošne porabe, kot da bo nižja rast 
od rasti družbenega proizvoda veljala enakopravno za vse te oblike porabe, 
medtem ko v konkretnejših projekcijah predvideva celo višjo rast skupne in 
splošne porabe od rasti družbenega proizvoda. Predsedstvo sicer podpira pri- 
zadevanje predlagatelja, da bi načelo nižje rasti upošteval pri nekaterih ele- 
mentih skupne porabe in pri republiški splošni porabi, vendar meni, da pomeni 
globalno prekoračenje rasti skupne in splošne porabe nad rastjo družbenega 
proizvoda ohranjanje še enega pomembnega izvora inflacije. Predsedstvo ugo- 
tavlja, da je predlagatelj še najbolj dosleden na področju rasti osebnih dohod- 
kov, ki še naprej nosijo poglavitno breme za večjo akumulativno sposobnost 
gospodarstva. Ob predvidenem zaostajanju rasti osebnih dohodkov za rastjo 
družbenega proizvoda bo težko zagotoviti neznatno rast realnih osebnih do- 
hodkov, ob večji stopnji inflacije pa je bolj verjetno nadaljnje padanje realnih 
osebnih dohodkov. Ekonomske, socialne in politične posledice morebitnega na- 
dljnjega padanja realnih osebnih dohodkov pa v tem trenutku še ne more 
nihče oceniti. Predsedstvo meni, da je v osnutku plana delavski razred prisoten 
predvsem kot nekakšen subjekt porabe, ki ogroža akumulativnost gospodarstva 
in kot subjekt povpraševanja na trgu, ki le pritiska na cene, ne pa kot nosilec 
in gospodar celotne družbene reprodukcije. 

Nadalje Predsedstvo ugotavlja, da bodo planirana razmerja med rastjo 
družbenega proizvoda osebnih dohodkov in zaposlenosti ustvarila škarje med 
rastjo osebnih dohodkov in rastjo zaposlenosti. Ob verjetni relativno visoki 
stopnji inflacije bo predvideno zaostajanje rasti osebnih dohodkov za rastjo 
družbenega proizvoda, ob zagotovitvi planiranja rasti zaposlenosti, pripeljalo 
do padca realnih osebnih dohodkov. Realne osebne dohodke bo v tem primeru 
mogoče povečati samo z zmanjšanjem že tako nizke stopnje rasti zaposlenosti. 
V obeh primerih pa bo prizadet predvsem družbenoekonomski in socialni položaj 
delavskega razreda in v okviru tega zlasti mladih. 

Predsedstvo meni, da osnutek družbenega plana ne zagotavlja pravičnejše 
porazdelitve bremen stabilizacije na vse dele združenega dela. Planski dokumen- 
ti v veliki meri omogočajo nadaljevanje tendenc, da bi poglavitno breme boja 
proti inflaciji nosil delavski razred z zniževanjem življenjske ravni. Ob tem se 
postavlja vprašanje, kako bo vplivalo na družbenoekonomski položaj delavskega 
razreda dejstvo, da se od njega ponovno pričakujejo največje žrtve, čeprav se 
je že doslej stabilizacijsko obnašal na tistem področju, ki ga še najbolj obvla- 
duje, naimreč na področju delitve osebnih dohodkov, medtem ko se na področjih, 
na katere ima le majhen vpliv, še naprej ohranjajo nekatera žarišča gospodarske 
nestabilnosti. Predsedstvo izraža svoje prepričanje, da je potrebno voditi boj 
proti inflaciji zlasti na področju investicijske, splošne in skupne porabe, sistema 
cen, primarne emisije, prestrukturiranja gospodarstva, odpravljanje mono- 
polnega položaja na trgu in tako dalje. 

Ob tem je imelo Predsedstvo Republiške konference Zveze socialistične 
mladine Slovenije tudi naslednje konkretne pripombe. 

Predsedstvo Republiške konference podpira stališče sindikatov, ki pred- 
lagajo, naj bi razpon v nadomestilu osebnih dohodkov ob izostanku z dela zaradi 
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bolezni do 30 dni znašal 70 do 90% povprečnega osebnega dohodka upravi- 
čenca iz preteklega leta, kar naj bi bilo prepuščeno tudi samoupravnim odlo- 
čitvam v organizacijah združenega dela. 

Predsedstvo nadalje predlaga, da se enkratno nadomestilo v višini 1,5 naj- 
nižjega osebnega dohodka v SR Sloveniji iz preteklega leta zagotovi ob porodu 
tudi materam študentkam. 

Končno predlagamo, da bi se 3. odstavek v točki 5.11 nadaljeval z besedilom: 
»s tem da bomo v tem obdobju težili k razširjanju mladinskega prostovoljnega 
dela tudi na tista manj razvita področja v SR Sloveniji, na katerih do sedaj 
niso bile organizirane mladinske delovne akcije«. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Tovariš Najdič, kakšno je vaše mnenje o 
predlaganih stališčih zbora? 

Dušan Najdič: Stališča podpiram. 

Predsednica Tina Tomlje: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima to- 
variš Igor Uršič. 

Igor Uršič: Podčrtal bi pomembnost stališča, ki jih je danes naš Odbor 
za družbenoekonomske odnose pripravil za to točko. Naj povem, da podpiram 
stališča, predvsem pa njihovo prvo točko. V tej točki jasno in precizno ugo- 
tavljamo, da bi plan moral vsebovati več usmeritev in ukrepov razvojne politike. 
V njem še ne zasledimo ukrepov, ki bi jih organi reipublike morali sprejeti v 
skladu s svojimi, v ustavi določenimi pravicami in dolžnostmi. 

Dalje je pomembno, da v .stališčih ugotovimo, da je v osnutku plana pre- 
malo konkretno opredeljena politika razvoja SR Slovenije. V razpravi je bilo to 
večkrat rečeno, predvsem v razpravi tovariša Geze Bačiča. 

Samo zaradi ocene, kakšne so naše nadaljnje možnosti in naši nadaljnji 
materialni pogoji razvoja, bi se ustavil pri tistem delu osnutka srednjeročnega 
plana, ki govori o strukturiranju družbenega proizvoda v naslednjih petih 
letih. Odstotki sami ne dajejo podlage za razvoj prednostnih dejavnosti, saj iz 
njih ni razvidna osnova za tako strukturiranje družbenega proizvoda. Ali je 
osnova udeležba posameznih dejavnosti v celotnem družbenem proizvodu ozi- 
roma poslovni aktivnosti v Sloveniji? Če pogledam surovinsko dejavnost, vpra- 
šujem, ali je bila osnova za strukturiranje družbenega proizvoda okrnjen se- 
znam investicijskih želja oziroma investicijskih programov posameznih pred- 
nostnih dejavnosti, ali pa ,so bile osnova za strukturiranje družbenega proizvoda 
tudi materialne bilance po posameznih segmentih združenega dela? Primer, če 
bodo znašale naložbe v strojegradnji približno 2000 starih milijard, vprašujem, 
ali bo tudi dovolj sredstev za vlaganja v surovine in repromaterial? Sedaj znaša 
razlika nekaj sto starih milijard in to ob dejstvu, da je ciklus investiranja v eni 
oziroma drugi panogi bistveno različen, torej ali bodo take investicije v te pred- 
nostne panoge pokrite tudi z materialnimi bilancami, se pravi z repromateria- 
lom in surovinami, kar je sicer pogoj, da lahko določimo določene panoge za 
prednostne. Na podlagi tega sklepam, da osnutek srednjeročnega plana mate- 
rialne bilance zanemarja. Razporejamo sredstva, razporejamo pričakovani druž- 
beni proizvod, malo pa govorimo o materialnih bilancah. Zdi se mi, da je to eno 
od vprašanj, na katero bi kazalo predlagatelja opozoriti. 
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Predsednica Tina Tomlj e : Hvala lepa, tovariš Uršič! Kdo še želi 
razpravljati? Besedo iima tovariš Živko Pregl, predstavnik Zavoda za plan 
SR Slovenije. 

Živko Pregl: Želel bi zelo na kratko opozoriti samo na nekaj glavnih 
stvari. Razprava je bila dragocena in jo bomo v največji meri vgradili v pred- 
log plana. Vendar je očitno potrebno izpostaviti nekaj perečih zadev, ki so 
ključne za naš nadaljni razvoj in ki se pravzaprav že ves čas pojavljajo v raz- 
pravah, kar tudi kaže na njihovo aktualnost. 

Zaposlovanje. V plan je vgrajena orientacija produktivnega zaposlovanja. 
Normalna posledica dosedanje politike ekstenzivnega zaposlovanja in produk- 
tivnejšega zaposlovanja v prihodnje bo ta, da bo nekoliko bolj prisoten problem 
nezaposlenosti. Računamo, da bo problem bolj pereč v prvih letih naslednjega 
planskega obdobja, manj pa v zadnjih letih. Kratkoročni ukrepi za sanacijo tega 
problema so prekvalifikacije delavcev, dolgoročne pa vidimo v usklajevanju 
usmerjenega izobraževanja z dolgoročnimi potrebami združenega dela. Mislim, 
da je to neizogibna posledica, s katero moramo računati in se z njo realno 
soočiti v naslednjem srednjeročnem obdobju. 

O problematiki razvoja kmetijstva je govoril tovariš Bačič. Tri razloge 
vidim, ki dokazujejo, da sta obravnava hrane in kmetijstva konsistentno in 
prednostno vgrajena v plansko aktivnost na ravni republike. 

1. Indeks investicij v kmetijstvo naj po stalnih cenah znaša 170. 
2. V ukrepih, ki jih vsebuje 5. poglavje osnutka plana, je več konkretnih 

predlogov za razvoj kmetijstva oziroma njegove primarne proizvodnje in v tem 
okviru še posebej hrane. 

3. Poleg tega dogovor o temeljih plana vsebuje poglavje, ki bo še konkret- 
neje kot plan določil naloge in obveznosti, ki jih morajo razni nosilci prevzeti 
za hitrejši razvoj kmetijstva. Vsekakor je sprejeta odločitev o prioritetnem po- 
menu proizvodnje hrane. Dobrodošla pa bo seveda vsaka ideja, ki lahko poleg 
tega, kar sem omenil, to odločitev konkretizira in prispeva k njeni učinkoviti 
realizaciji. 

Investicijska problematika. Prav materialne bilance so prispevale k temu, 
da zaenkrat v planske dokumente vgrajujemo 39% delež investicij v družbenem 
proizvodu. Prepričan sem, da bo moral delež investicij v družbenem proizvodu 
padati tudi v naslednjem srednjeročnem obdobju 1986—1990. Tu premiki niso 
možni v obliki skokov. Problematika bo imela posebno dimenzijo do leta 1985, 
ki se bo kazala predvsem v tem, da bo treba del investicijske opreme preusmeriti 
na tuje trge, deloma pa preusmeriti tudi samo proizvodnjo. To se pravi, če že- 
limo ohraniti visoko stopnjo usklajenosti denarnih in blagovnih tokov, je nujno, 
da investicije krčimo postopoma tako, da bodo imeli strojegradnja in drugi 
možnosti in čas za postopno prilagajanje novim razmeram. Dimenzija investi- 
cijske stopnje v času po letu 1985 pa je ta, da so investicije vendarle temeljni 
generator gospodarske rasti. Naš razvoj je doslej slonel pretežno na investicijah 
in seveda tudi na inflaciji. Vzporedno s krčenjem deleža investicij v družbenem 
proizvodu moramo v naše gospodarjenje uvajati navado, da rast gradimo na 
boljšem izkoriščanju sedanjih kapacitet. Zato ocenjujemo, da so tu možnosti 
za skokovite premike omejene. To je razlog, zakaj je v plan vgrajena taka kon- 
strukcija deleža investicij. Včeraj je o tem razpravljal Centralni komite. Očitno 
je, da bo ta problematika potrebna nadaljnjega proučevanja. Sedaj so elementi, 
ki sem jih omenil, odločujoči. 
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Neproizvodne investicije se v naslednjem srednjeročnem obdobju zmanjšu- 
jejo v absolutnem znesku. S tem polemiziram z drugačnimi ugotovitvami v 
debati. 

Glede posameznih oblik porabe, kot so vgrajene v osnutek plana, je treba 
reči, da bo skupna poraba presegla okvir 10-odstotnega zaostajanja, če bomo 
vanj vključili tudi sredstva za pokojnine. Pokojnine so pač neposredno od- 
visne od demografskih gibanj. Podatki kažejo, da bo intenzivnost upokojitev 
v naslednjem srednjeročnem obdobju močna oziroma močnejša kot doslej. Če 
ostanemo pri sistemskih rešitvah, ki pokojnine vežejo na osebne dohodke, smo 
realno pred dejstvom, da bodo sredstva za pokojnine naraščala hitreje, kot bi 
sicer želeli za celotno skupno porabo. Poleg tega v okviru bilanc skupne porabe 
in v okviru predvidevanj projekcij, s katerimi računamo, še ni rešeno vprašanje 
financiranja geoloških raziskav. Če se ne bo raziskovalna dejavnost še bolj 
prestrukturirala in našla druge vire, na primer v neposrednem sodelovanju z 
združenim delom, bodo geološke raziskave, ki so zapisane v predlogu dogovora 
o temeljih plana republike, presegle predvideno rast sredstev skupne porabe. 

K števikam na 7. strani osnutka plana, ki dajejo projekcije o strukturi po- 
rabe investicijskih sredstev, je treba dati najprej splošno opombo. V celoti velja, 
da so te številke orientacijske. Neposredna obveznost za realizacijo posameznih 
številk bo določena z dogovorom o temeljih plana. Ker pa je bilo to vprašanje, 
ki je zadevalo metodološko osnovo, naj rečem, da ta tabela ni odraz trenutnih 
realnih možnosti. Če bi ta tabela odražala današnje realno pripravljene predloge 
investicijskih projektov, bi bil delež naložb v strojegradnjo in elektroniko 
gotovo manjši. 

Ocenjujemo, da je stanje pri pripravi investicijskih projektov trenutno takš- 
no, da imamo premalo dobrih, premalo kvalitetno pripravljenih projektov, ki 
bi ustvarili materialno podlago za ekspanzijo izvoza in za višjo stopnjo tehno- 
logije. Pri pripravi projektov prednjačijo tisti, ki imajo podlago v domačem 
gospodarstvu. 

Pri materialnih bilancah smo na eni strani računali na surovine, 
s katerimi razpolagamo sami, na surovine, ki jih moramo dobiti na podlagi 
združevanja dela in sredstev v okviru vse Jugoslavije in deloma na tiste, ki bi 
jih dobili iz dežel v razvoju. Seveda pa tega ne bo moč takoj začeti uresničevati. 
V prvi vrsti moramo bolje izkoriščati sedanjo materialno podlago, skratka, bolj 
oplemenititi materiale oziroma jim v proizvodnji dodajati več vrednosti. 

Mislim, da sem se dotaknil nekaterih glavnih stvari. Vsekakor pa bomo 
pripombe, ki so bile dane, pri nadaljnjem delu upoštevali. Hvala. 

Predsednica Tina Tomi je: Hvala lepa, tovariš Pregl! Kdo želi še 
razpravljati? Prosim, tovariš Marko Bule, ima besedo. 

Marko Bule: V zvezi s tem, kar smo pravkar slišali, bi na kratko rad 
povedal, da vendarle delim mnenje z opozorili, da je treba v nadaljevanju dela 
preveriti predvideno zmanjšanje investicij v takem obsegu. Zagotovo je res, 
da so dosej investicije bile eden od osnovnih faktorjev razvoja in hkrati fak- 
torjev stopnjevanja inflacije. Inflacija pa je eden od ključnih problemov našega 
sedanjega stanja in bitka zoper inflacijo hkrati pomeni bitko za razvoj druž- 
benoekonomskih odnosov. Pri tem je seveda prav gotovo pomembna tudi bitka 
za realne in ne pretirane investicije. Moram pa pri tem ugotoviti tole. Zdi se 
mi, da predvideno zmanjšanje investicij še ni v skladu s predvideno realno 
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akumulacijo in z materialnimi pogoji na trgu. Namreč, uvoz opreme bo, ne 
samo v letu 1981, temveč tudi v naslednjih letih, dokaj zmanjšan. V preteklih 
petih letih smo uvozili opremo v vrednosti 10,5 milijarde dolarjev. Plačilno 
bilančne pozicije Jugoslavije, upoštevajoč naše pozicije v tujini za uvoz opreme 
v naslednjih letih, je takšen, da bo moral biti uvoz znatno manjši, kot je bil 
doslej. 

2. Proizvodnja domače opreme ne more v celoti nadomestiti uvožene opre- 
me in je samo njen komplementarni element. Uvožene opreme tudi ni mogoče 
čez noč nadomestiti z domačo. To je dodatni element, ki bo vplival, da ne bo 
mogoče realizirati marsikatere predvidene investicije. 

3. Pomanjkanje gradbenega material^ vseh vrst je še vedno zelo pereče. 
Ravnovesje na tržišču investicij zahteva precej radikalnejše prijeme tudi s tega 
vidika. In končno, moram reči, da je tudi v letošnjem letu, ki je bilo predvideno 
za leto bitke zoper nerealne investicije, bilo vendarle prijavljenih nekaj tisoč 
novih investicij — najbrž kot avans za srednjeročni plan 1981—1985. To do- 
kazuje, da do umiritve investicij še ni prišlo in da bitka na tem področju še ni 
dobljena. 

Se en primer. Letošnja resolucija Jugoslavije je določala, naj se zmanjšajo 
obratna sredstva, ki jih pretakamo v dolgoročne investicije, vsaj za 5'%. To smo 
realizirali le zato, ker so se vse poslovne banke in narodne banke v bistvu temu 
uprle in odložile realizacijo v letu 1981. To samo dokazuje, kako težko se od- 
rekamo nekaterim investicijam ali izmišljenemu denarju ali tujemu denarju. 
Zaradi tega mišim, da realna ocena najbrž dokazuje, da moramo ponovno pre- 
soditi, ali je predvideno zmanjšanje investicij dovolj realno. Ce ne, je vprašanje, 
ali bomo realizirali predvideno industrijsko rast, izvoz in družbeni produkt. 
To govori za to, da bomo morali v slovenskem in jugoslovanskem planu to 
vprašanje posebej obravnavati. Moram reči, da več podatkov govori za manjšo 
rast investicij, kot je predvidena v naših planih. Ce bomo kasneje ugotovili, 
da je treba dodatno zmanjšati investicije, bomo morah spremeniti kriterije pri- 
oritete. Naš izvoz je padel v udeležbi družbenega proizvoda od 20 na 10%. To 
se pravi, če se hočemo vrniti na prejšnji položaj, bo morala vsaka nova investici- 
ja veliko več proizvajati za izvoz. V naših razmerah gre vendarle v večji meri 
za surovine, energijo in repromaterial. Nekatera stališča pa se da razumeti tudi 
tako, da predvidevamo za prioriteto modernizacijo predelovalne industrije,, to 
je tiste industrije, ki sploh ni izvozno usmerjena. Zato mislim, da bo treba 
nekatere kriterije v tej smeri dodatno razčistiti in jih še bolj jasno opredeliti. 
Hvala lepa! 

Predsednica Tina Tomi je: Hvala lepa, tovariš Bule! Kdo še želi raz- 
pravljati? Besedo ima tovariš Globačnik. 

Jože Globačnik: Samo nekaj stavkov! Moram reči, da me v zad- 
njem času nekoliko moti to, da izredno močno rohnimo na investicije — kar 
poprek in počez. Zdi se mi, da bi bilo dobro znova preveriti, ali so res investicije 
povzročale same negativne posledice. Podrobna analiza bi prav gotovo potrdila, 
da so negativne posledice povzročile predvsem tiste investicije, ki so bile po- 
krite s sredstvi odtujene akumulacije, z odtujenimi odločitvami o uporabi aku- 
mulacije. Niso pa to tiste investicije, ki so bile bolj ali pa manj pod kontrolo 
normalnih interesov. Mislim torej, da bi bilo dobro, če bi kritiko pretirane in- 
vesticijske porabe usmerili na tisti del, ki je posledica odtujenega odločanja. 
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Investicije odtujenega odločanja vsebujejo vrsto subjektivnih odločitev, ki jih 
ne pogojujejo ekonomski kriteriji. Odvisne so od tega, koliko ima kdo vpliva, 
kje ima kdo nekega botra, strica in tako naprej. Mislim, da gre tu resnično za 
to, da v naših razpravah o tem vprašanju zavzamemo jasno stališče. 

Kar zadeva moje opredelitve do take politike — morda sem nekoliko idea- 
list — vendar moram reči, da zaupam v prave poslovne odločitve in kriterije. 
Ne idealiziram jih kot matematične popolnosti, vendarle je to družbeno nesporno 
opredeljeno, kar ni potrebno, da ponavljam. Predvsem je pomembno to, da bo 
posamezna nameravana investicijska odločitev upoštevala kriterije, za katere 
se bo združeno delo dogovorilo. V vseh teh naših planskih dokumentih dajemo 
prednost tistim odočitvam, ki poleg teh kriterijev izpolnjujejo tudi kriterij 
samoupravnega združevanja sredstev. To so tista družbena jamstva, ki morajo 
odtujeni interes premagati, če ne taikoj, pa čez čas. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Globačnik! Želi še kdo 
razpravljati? Imamo nekaj predlogov za dopolnitve in spremembe predlaganih 
stališč, ki so bila sicer v načelu podprta. 

Predlagam, da razpravljamo še o 8. točki dnevnega reda, to je 
o osnutku resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v 
letu 1981. 

Ker imam namen predlagati pri tej točki isto delovno skupino delegatov, 
bi ta skupina redigirala stališča k obema točkama dnevnega reda. 

Osnutek resolucije je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Obrav- 
navali so ga Odbor za družbenoekonomske odnose našega zbora, Komisija za 
volitve, imenovanja in administrativne zadeve in Zakonodajnopravna komisija. 

Danes smo na klop prejeli predlog stališč, ki naj bi jih Družbenopolitični 
zbor sprejel na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine in 19. člena poslovnika 
zbora. To so tako imenovana obvezna stališča. Prejeli ste tudi poročilo Komisije 
za volitve, imenovanja in administrativne zadeve ter poročilo Zakonodaj no- 
pravne komisije. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali! Poročevalec odbora za družbenoeko- 
nomske odnose je tovariš Krašovec. Želi morda poročilo dopolniti? (Ne.) Tudi 
predstavnik Zakonodajno-pravne komisije ne želi dopolnjevati pismenega po- 
ročila. 

Kot sem omenila, predlagam isto delovno skupino delegatov v sestavi: Tone 
Krašovec, Jože Globačnik in Stane Gavec, ki naj po potrebi redigira tudi ta 
stališča. Se strinjate s tem predlogom? (Da.) 

Začenjam razpravo! Kdo želi besedo o osnutku resolucije? Besedo ima 
tovariš Mlinarič! 

Srečko Mlinarič: Tovarišice in tovariši delegati! Predsedstvo Re- 
publiškega sveta sindikatov Slovenije je obravnavalo osnutek resolucije o druž- 
benoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981, upoštevaje pri tem 
tudi izhodišča osnutka zvezne resolucije. Predsedstvo je na osnovi razprave 
na seji, in pa seveda na podlagi predhodnih razprav v nekaterih republiških 
odborih, sprejelo naslednje ugotovitve in sklepe: 

1. Temeljni razvojni cilji v osnutku resolucije so v skladu z-uresničevanjem 
politike gospodarske stabilizacije. Zato jih Predsedstvo podpira. Da bi hitreje 
in dosledneje dosegli predvidene cilje razvoja, pa je potrebno nosilce nalog 
konkretneje opredeliti in tudi predvideti ukrepe za njihovo uresničevanje. 
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2. Ena ključnih nalog v prihodnjem letu je nadaljnje povečevanje izvoza. 
Od povečevanja izvoza bodo pogojene možnosti uvoza, od katerega bo v letu 
1981 v veliki meri odvisna dinamika proizvodnje. Prav zato dajeta obe resoluciji 
za leto 1981 velik poudarek izvozu blaga in storitev s tem, da je v zvezni reso- 
luciji temu dan sicer močan poudarek, ni pa usmeritev izpeljana skozi vsa tista 
področja, ki bi se morala tem ciljem podrediti. Rast izvoza, predvidevata jo obe 
resoluciji, za okoli 7 % je visoka, če upoštevamo ugotovitev, da je bila že v letu 
1980 dosežena visoka stopnja izvoza in da so se razmere na tujih tržiščih po- 
slabšale, kar bo oteževalo nadaljnjo rast izvoza. Kljub vsem omejitvam domače 
porabe pa podpiramo zahtevo, da je treba uresničiti predvideno stopnjo rasti 
izvoza, ker sicer ne bomo dosegli niti že tako nizko planirane stopnje rasti 
družbenega proizvoda. 

Resolucija, plani SISEOT in plani organizacij združenega dela bi morali 
biti vsebinsko in časovno usklajeni. Osnova bi morali biti realni plani izvoza 
in uvoza blaga, predvsem reprodukcijskega blaga in storitve. Organizacije zdru- 
ženega dela bi morale ob tem poznati oziroma sprejeti pogoje in kriterije, na 
podlagi katerih bi v letu 1981 potekala njihova mednarodna menjava; to je 
razmerje izvoz-uvoz. 

3. Predsedstvo podpira usmeritve, po katerih naj bi vse oblike porabe rasle 
počasneje od rasti dohodka. Tako naj bi se investicije v osnovna sredstva po 
zvezni resoluciji znižale za 5 %, v Sloveniji pa je predvideno, da bi gospodarske 
investicije bile na ravni leta 1980, s tem da so bile leta 1980 za okoli 3 % nižje 
kot leta 1979, negospodarske pa bi se znižale od 20 do 30%. Dejansko gibanje 
na področju investicij v letu 1981 je odvisno od razpoložljivih materialnih in 
finančnih virov sredstev — lastna sredstva, bančna sredstva, omejeni tuji kre- 
diti in tako dalje. Zato ugotavljamo, da investicije v osnovna sredstva v pri- 
hodnjem letu ne bodo mogle biti pomembnejši generator gospodarske rasti. 

4. Predsedstvo meni, da je potrebno proučiti tudi vse oblike splošne porabe, 
kar je sicer v osnutku republiške resolucije opredeljeno. 

Glede točke 5.3. pa Predsedstvo predlaga, da se upravni organi tako v ob- 
činah kot v republiki zavežejo, da bodo v letu 1981 s svojimi ukrepi zagotovili 
sprotno in celovito poravnavanje obveznosti delovnih ljudi in občanov na pod- 
lagi zajemanja vseh njihovih dohodkov. 

5. V zvezni resoluciji je predvideno, da bodo osebni dohodki v gospodar- 
stvu rasli v skladu z rastjo dohodka oziroma realni osebni dohodki na zaposle- 
nega v okviru rasti produktivnosti dela. Glede na razpoložljiva sredstva v pri- 
hodnjem letu slovenska resolucija predvideva zaostajanje sredstev za osebne 
dohodke za rastjo dohodka. Menimo, da bi morali resoluciji uskladiti, in sicer 
tako, da bi zvezna resolucija samo v globalu omejila skupno rast sredstev za 
osebne dohodke, skupno in splošno porabo, republikam pa prepustila^ da glede 
na svoje možnosti in razmere urejajo sredstva za vse oblike porabe. 

Predsedstvo ocenjuje, da bodo gospodarske razmere v prihodnjem letu zelo 
težavne, in da bomo le z doslednim uresničevanjem nalog na vseh ravneh ustva- 
rili pogoje za gospodarsko rast, čeprav nizko. To terja skrajno racionalno ob- 
našanje pri delitvi ustvarjenega dohodka za vse namene porabe. Ker so re- 
zerve za ustvarjanje večjega dohodka le v boljšem izkoriščanju sedanjih zmog- 
ljivosti, je potrebno politiko oblikovanja sredstev za osebne dohodke v pri- 
hodnjem letu opredeliti tako, da bodo delavci stimulirani za doseganje boljših 
rezultatov gospodarjenja. Zato naj bi osebni dohodki rasli do višine dohodka, 
realni osebni dohodki pa v skladu z rastjo produktivnosti dela. Takšno usme- 
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ritev naj bi konkretneje razdelali v dogovoru o družbenem usmerjanju in raz- 
porejanju dohodka in osebnih dohodkov v letu 1981, ki naj bi ga sprejeli isti 
udeleženci kot letos. Takšen dogovor je potrebno pripraviti čimprej, da bi lahko 
temeljni nosilci planiranja njegove usmeritve vgradili v plane za leto 1981. 
Informiran sem, da je osnutek pripravljen. 

6. Področje cen je v obeh resolucijah slabo opredeljeno. Osnovno pri tem 
je, da bi se stopnja inflacije zmanjšala od letošnjih 30% na 20% v prihod- 
njem letu. Ali ukrepi na vseh področjih zagotavljajo to spremembo? Rast cen 
je bila namreč v letošnjem drugem polletju zelo močna in je ostalo samo 4 do 
6 % možnosti za odpravljanje disparitet za prehod na nov sistem cen. Predsed- 
stvo podpira opredelitev, da je potrebno v prihodnjem letu uveljaviti nov sistem 
oblikovanja cen, toda glede na letošnja gibanja cen meni, da je potrebno podati 
tudi bolj konkretne usmeritve za izvajanje politike cen. Izvršni svet, Gospo- 
darska zbornica in sindikati smo podpisniki družbenega dogovora o cenah, zato 
vprašujem, zakaj ne zagotovimo večjega vpliva in odgovornosti vseh podpis- 
nikov družbenega dogovora na oblikovanje cen. 

Ob vseh teh pripombah podpiramo bistvene usmeritve osnutka resolucije 
o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981. Aktivno 
bomo sodelovali pri dokončni obdelavi, v mesecu decembru pa bomo zagotovili 
aktivnost osnovnih organizacij Zveze sindikatov in občinskih sindikalnih svetov 
tudi za to, da bi te organizacije še bolj aktivno sodelovale z delegati v vseh 
skupščinah. Hvala. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Kdo še želi besedo? Ne želi nihče več raz- 
pravljati o osnutku resolucije za 1981. leto in o predlaganem stališču k osnutku 
resolucije? Tovarišica Marija Aljančič, ima besedo. 

Marija Aljančič: Razpravljala bi o preskrbi, pa tudi o odkupu. 
Potrošniki smo pogosto priča, da v trgovinah ni tega ali onega blaga. Ce vpra- 
šaš, na primer za volno, dobiš le odgovor — bo dražja. Vendar to v tem trenutku 
ni bistveno. Nek večer je bila na televiziji oddaja o vzreji ovac na Tolminskem. 
Rejci so se pritoževali, da ne morejo prodati volne in da jim jo pojedo molji. 
V trgovinah pa posebno te vrste volne za popravljanje blazin in podobno ni. 
Mislim, da so za tako stanje odgovorni družbeni dejavniki. Ce želimo vzdrže- 
vati rejo ovac, potem moramo poskrbeti za to, da bodo tako dragocen proizvod 
redno odkupovali. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovarišica Aljančičeva. Besedo 
ima tovarišica Kukarjeva, predstavnica Zavoda SR Slovenije za družbeno pla- 
niranje. 

Stanka Kukar: Mislim, da so predlagana stališča Družbenopolitičnega 
zbora dobra osnova za to, da bomo lahko osnutek reslucije tako dodelali, da bo 
predlog bolj sprejemljiv za vse tiste, ki naj se po njem ravnajo. Vendar pa bi 
rada ob tem opozorila na to, da predložena stališča niso v skladu s stališči 
predsedstva sindikatov, zlasti na področju osebnih dohodkov. V predloženih 
stališčih je podana ugotovitev, naj bi v letu 1981 zadržali realno vrednost oseb- 
nih dohodkov, v stališčih sindikatov pa je rečeno, naj osebni dohodki nominalno 
rastejo v skladu z rastjo dohodka, realno pa v skladu z rastjo produktivnosti 
dela. Mislim, da je to tako pomembno socialno, politično in ekonomsko vpra- 
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šanje, da bi o njem moral ta zbor zavzeti dokončno stališče, da bi ga lahko 
Izvršni svet ustrezno opredelil v predlogu resolucije. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovarišica Kukarjeva! Ni mi- 
sliti, da bodo sindikati kar tako glasovali za stališča. Bila sem nekoliko hudo- 
mušna in nisem tovariša Mlinariča opozorila, da se ni opredelil do stališč. Evi- 
dentna je neskladnost stališč in mislim, da to ve večina delegatov. Vprašanje je, 
ali bomo to usklajevanje preložili na skupino delegatov ah pa bomo dalje raz- 
pravljali? Sama sem za rešitev, ki je v stališčih. 

Besedo ima tovariš Marko Bule. 

Marko Bule: Najmanj, kar bi naš zbor moral reči, je to, da je to vpra- 
šanje potrebno ponovno proučiti, da bi se o predlogu definitivno lahko odločili. 
Ne vem, če imamo danes na voljo vse potrebne elemente za to odločitev. Razlika 
v stališčih je evidentna. Imamo pravzaprav tri stališča. 

1. Federalno predvideva, naj bi bila v letu 1981 rast osebnih dohodkov za 
približno 1,5 % nad rastjo v letošnjem letu. V srednjeročnem planu, to je v 
obdobju naslednjih petih letih, naj bi nadoknadili letošnje znižanje realnega 
standarda. 

2. Slovenski Izvršni svet je mnenja, da bi v letu 1981 zaustavili nadaljnje 
padanje realnega standarda, da bi na ta način ustvarili možnosti za rast oseb- 
nih dohodkov v letu 1982 in kasneje. 

3. Stališče predsedstva sindikatov govori, naj od leta 1981 realni osebni do- 
hodki rastejo skladno z rastjo družbene produktivnosti. 

Mislim, da je pravilno stališče našega Izvršnega sveta, da moramo pre- 
prečiti nadaljnje padanje realnega standarda. To je po mojem nesporno, saj 
delavcev ni mogoče mobilizirati za stabilizacijsko obnašanje, če bi življenjski 
standard padal tudi v prihodnjem letu. Pri tem pa je najbrž treba proučiti, ali 
bo situacija v letu 1981 omogočala povečanje osebnih dohodkov za 1,5 %, kot 
predvideva federalno stališče. Mislim, da je proučitev tega vprašanja treba 
naložiti Izvršnemu svetu. Danes o tem vprašanju definitivno ne moremo odločiti. 
Zato predlagam, da zbor sprejme orientacijo, da je v letu 1981 treba zaustaviti 
padanje realnega standarda, hkrati pa naj Izvršni svet prouči, ali bo že v letu 
1981 mogoče povečati osebne dohodke v skladu s produktivnostjo. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala! Tovariš Mhnarič, ima besedo. 

Srečko Mlinarič: Pojasnilo! S Predsedstvom SZDL stališč ni bilo 
mogoče usklajevati, ker je bila seja našega predsedstva za sejo Predsedstva 
SZDL. Zveza sindikatov je predložila stališča v imenu svojega predsedstva. 
Pred sejo predsedstva je bilo le nekaj sej odborov, ki so razpravljali o teh vpra- 
šanjih s stališča interesov združenega dela. Širša obravnava je bila šele na seji 
predsedstva. 

V 3. točki sem povedal, da se pripravlja družbeni dogovor, ob katerem se 
lahko razvije razprava o tem, ali je pravilnejša usmeritev, ki jo predlaga 
Izvršni svet, ali pa bolj omiljena usmeritev, ki jo predlaga Zveza sindikatov. 
Mislim, da obe stališči lahko uskladimo v družbenem dogovoru za leto 1981, 
tako kot smo jih uskladili v letu 1980. O stališčih, ki so bila dana na klop, lahko 
povem le svoje osebno mnenje. To vprašanje sem že prej zaostril, ko smo ob- 
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ravnavali družbeni dogovor. Posamezni delegati se ne morejo obnašati kot po- 
slanci v prejšnji Skupščini. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala! Tovariš Krašovec, ima besedo! 

Tone Krašovec: Želim dati samo eno informacijo. Na seji Predsed- 
stva SZDL je bilo na osnovi razprave, predvsem tovariša Hafnerja, o tem veliko 
besed. Ce gledamo na vprašanje ekonomsko, potem gre tu za optimum ekonom- 
skega ravnovesja, ker ne moremo oženiti visoke rasti, polne zaposlenosti in po- 
večanih realnih osebnih dohodkov. Vendar je bilo v zaključni besedi tovariša 
Kneza, predsednika Sveta za družbenoekonomske odnose, rečeno, ali nismo že 
na točki, ko mora biti odločitev politična, ne pa ekonomska. S predlogom to- 
variša Bulca se popolnoma strinjam, samo ne vem, ali bo Izvršni svet sprejel 
politično odločitev? O tem nimam stališča! 

Predsednica Tina Tomlje: Tovariši! Osnutek resolucije je pred nami, 
sprejemajo pa ga vsi trije zbori. Zato mislim, da se odgovornosti za ključna 
vprašanja ne moremo izogniti, s tem da mislimo, da jih bo rešil družbeni do- 
govor. Res je to, kar je rekel tovariš Krašovec, da je bilo to edino nesoglasje 
na Predsedstvu SZDL, ki v bistvu ni bilo politično usklajeno. Naša je sedaj 
odgovornost, da ocenimo, ali je tekst, ki je predlagan v 2. točki, primerna pod- 
laga Izvršnemu svetu, da izdela predlog. (Nekdo iz klopi:) Naša stališča naj se 
dopolnijo s tem, kar je rekel tovariš Bule. 

Kdo še želi govoriti? Tovariš Ludvik Golob, ima besedo. 

Ludvik Golob: Ali je skupina, ki je predložila stališča, ugotovila, 
kaj je prevladovalo v političnih razpravah in opredelitvah? Danes je namreč 
vrsta vprašanj in razlik v stališčih. 

Ce je bila v Socialistični zvezi o tem razprava, bi bilo dobro poznati njena 
stališča in smernice za naš zbor. Ne moremo sprejemati nedorečenih stališč! 
Stališča je treba usklajevati, dokler ne bodo usklajena. Ne vem, kakšen naj bo 
postopek, verjetno mora teči v Socialistični zvezi. Menim namreč, da naš zbor 
ne sme stati ob strani z nejasnim odgovorom. Če torej skupina ne more dati 
jasnejšega odgovora, je potrebno vprašanje pustiti odprto in nadaljevati raz- 
pravo in usklajevanje v smislu predloga tovariša Bulca. 

Predsednica Tina Tomlje: Tovariš Globačnik, ima besedo. 

Jože Globačnik: Najprej sem dolžan povedati, da razpravljamo o 
predlogu stališč k resoluciji za prihodnje leto. Ne gre za dokument, ki bi ga 
predlagala zboru skupina delegatov, ampak za dokument, ki je rezultat raz- 
prave na seji Odbora našega zbora za družbenoekonomske odnose. Zato kot član 
te skupine ne morem ničesar povedati. Naj samokritično in kritično povem, 
da oblikovanje vsebinskih ugotovitev in izhodišč, ki so potem služila kot osnova 
za razpravo o predloženih stališčih, žal ni potekalo po postopku, za katerega 
smo se dogovorili v tem zboru in v političnih organizacijah. Gre za postopek 
uresničevanja delegatskega sistema. To moram povedati zaradi tega, in natančno 
tako, kot je tovariš Golob rekel, da je danes zelo težko opraviti tiste naloge, 
ki bi jih morali delegati vseh političnih organizacij opraviti že prej. Sicer je 
normalno, da so v razpravi polemike, dialogi in konfrontacije, vendar bi uskla- 
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ditev osnovnih vprašanj morala biti opravljena že pred današnjo sejo. Odbor 
svojega dela ni mogel opraviti, ker delegati niso imeli stališč posameznih orga- 
nizacij. Pri tem naj seveda še povem, da ne more biti izgovora, da je bilo pre- 
malo časa za proučitev resolucije. To je torej prva ugotovitev! 

Druga ugotovitev zadeva izhodišče za našo opredelitev. To je po mojem 
mnenju tisto, o čemer smo se pogovarjali na seji predsedstva republiške kon- 
ference. Na seji je bilo med drugim rečeno, da predsedstvo republiške konfe- 
rence ugotavlja, da je osnovna struktura razdelitve družbenega proizvoda močno 
napeta in da bi bilo treba proučiti, ali je moč še kaj spremeniti v osnovnih vrstah 
porabe, to-so investicije, skupna in splošna raba ter osebni dohodki. Tu gre 
za vprašanje ekonomskih virov, saj vsi ugotavljamo, da trošimo več, kot bi 
smeli in da moramo tako stanje sanirati. To je ekonomska nuja! Pri tem imamo 
samo to izbiro, kje bomo več odvzeli ali investicijski porabi ah osebnim do- 
hodkom. Samo to je politična odločitev. S tega vidika je potrebno ohraniti 
osnovno izhodišče, dopolnjenega s stališčem Republiške konference, ki pravi, 
naj se v nadaljnjih usklajevanjih preverijo vse osnovne razporeditve družbe- 
nega proizvoda. 

Dalje mislim, da mora biti naša politika usklajena z zvezno. Najbrž vsega 
ne bomo uresničili, zato bi bilo dobro, da smo pri oblikovanju stališč dosledni, 
kar očitno doslej nismo bili. Hvala. 

Predsednica Tina To ml j e : Še vedno se zavzemamo za to, kar je po- 
vedal tovariš Globačnik, predsednik Odbora za družbenoekonomske odnose. 
Odbor je storil, kar je mogel in to v okoliščinah, ko vprašanje ni bilo politično 
usklajeno v Socialistični zvezi. Za rešitev, ki je predlagana v drugi točki, se 
zavzemam zaradi tega, ker je ostro opozorilo sindikata najbrž utemeljeno. Vpra- 
šanje osebnega standarda ni mogoče tako močno zaostriti zaradi visokega padca 
v letu 1980. Hkrati pa sem mnenja, da je treba upoštevati različne možne situa- 
cije, ki bi taki zaostritvi lahko sledile v družbeni reprodukciji. Zato se mi zdi, 
da je predlog v redu, ker ni tako oster kot je predlog Izvršnega sveta. Tudi ni 
sprejemljiv predlog sindikata, po katerem naj se giblje osebna poraba v skladu 
z dohodkom. Ta predlog ni v skladu z našo skupno politično oceno, da smo- 
doslej več trosili, kot smo ustvarili. To je en od razlogov, zaradi katerega se tako 
opredeljujem do te točke. 

Drugi, še pomembnejši razlog, so elementi, ki so navedeni v tekstu, da bi 
po samoupravni poti poskušali učinkoviteje reševati družbenoekonomske odnose 
v temeljnih organizacijah združenega dela. 

Tovariši delegati! Ne morem mimo tega, da ne bi omenila vse dosedanje 
zelo počasne aktivnosti na področju sistemskega izgrajevanja delitve po delu, 
in sicer prek samoupravnih splošnih aktov. Že januarja smo obravnavali prva 
stališča Zveze sindikatov o propozicijah za družbeni dogovor, pa so šele sedaj 
oblikovani najpomembnejši elementi za dogovore. Ko smo jih obravnavali na 
seji zbora, smo ugotavljali, da bodo malo pomagali delavcem v temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela, da bi po svoji samoupravni poti oblikovali osebne 
dohodke v skladu z dohodkom in z njihovim osebnim prispevkom k delu. Mi- 
slim, da je pravilneje, da posvečamo večjo pozornost izdelavi samoupravnega 
političnega sistema, kot pa da se bojujemo v bistvu samo za drugačne proporce 
v aktih, ki imajo v bistvu državni značaj. Zato je prav, da skupina prouči, ah 
lahko to točko še dopolnimo, kaj naj Izvršni svet še stori. V bistvu je značilnost 
našega zbora ta, da so v njem prisotne vse družbenopolitične organizacije. Zato 
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bi zbor moral dati Izvršnemu svetu čista politična izhodišča. Ce teh ne moremo 
sprejeti, menim, da nismo enotni. Po statutu Socialistične zveze ostane samo še 
ena varianta, da delegati Družbenopolitičnega zbora predlagamo sklic republiške 
konference, da razpravlja o tej temi. 

Tovarišica Tilka Blaha, ima besedo. 

Tilka Blaha: Predsedstvo Republiške konference ni dokončno uskla- 
dilo stališč, ker je Predsedstvo Republiškega sveta sindikatov zasedalo kasneje. 
Tovariš Hafner je razpravljal predvsem v svojem imenu. Mislim, da stališča 
o teh variantah niso diametralno nasprotna, da bi stališče sindikatov izklju- 
čevalo vsa druga stališča. V osnovi so izhodišča vendarle poenotena. Zato je 
bilo ob stališčih, ki sem jih poskušala na kratko orisati, in ki jih bomo poslali 
z vsem gradivom predlagatelju, poudarjeno troje: Osebni dohodki naj bodo 
bolj odvisni od produktivnega dela; zaustaviti je treba nadaljnje zniževanje 
realnih osebnih dohodkov; prouči naj se predlog sindikata. Na seji predsedstva 
smo jasno postavili tudi zahtevo po hitrejši izdelavi ustreznejšega družbenega 
dogovora o oblikovanju in delitvi dohodkov in pa potrebo po uskladitvi z 
zvezno resolucijo. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje : Hvala lepa! Kdo želi razpravljati? Tovari- 
šica Ivanka Vrhovčak, ima besedo! 

Ivanka Vrhovčak: Res je naš zbor tako zasnovan, da so v njem 
prisotne vse politične organizacije, res pa je tudi, da naš zbor sprejema frontno 
usklajeno politiko. Ne spuščam se zdaj v odgovornost, zakaj o tem vprašanju 
niso bila usklajena stališča oziroma zakaj niso bile izrabljene vse možnosti za 
to. Na seji predsedstva Socialistične zveze je tovariš Hafner povedal, da govori 
v svojem imenu, ker še nima stališč predsedstva. Govoril je tudi o razlogih, 
zakaj so nekoliko zakasnili z obravnavo te problematike. Imeli so druge naloge, 
za katere so menili, da imajo prednost v njihovi obravnavi. Torej je bila mož- 
nost uskladiti stališča. 

Tovariš Globačnik je govoril o metodah dela Odbora za družbenoekonomske 
odnose. V delu odbora je navada, da delegati prenašajo stališča svojih organi- 
zacij. Tudi priložnost uskladitve v normalni proceduri ni bila izrabljena. Skratka, 
trenutno smo v taki situaciji, da nismo v zadregi kot enotna delegacija, ampak 
kot posamezni deli enotne frontne delegacije. Delegati iz Zveze komunistov, 
delegati iz Socialistične zveze, delegati iz Zveze združenj borcev in iz Zveze 
socialistične mladine glede usklajevanja stališč ne bodo imeli težav. Le nekateri 
delegati morajo ostati zunaj uskladitve, ker jih zavezujejo sklepi njihove orga- 
nizacije. Družbenopolitični zbor ne odvezuje odgovornosti teh delegatov, da bi 
se lahko opredeljevali drugače, vendar to ne pomeni, da danes ne bi mogli 
razpravljati. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovarišica Vrhovčakova! Kdo 
se javi k besedi? Tovariš Bule, ima besedo! 

Marko Bule: Opravičujem se, ker se oglašam drugič. 
1. Rad bi opozoril, da danes resolucije ne sprejemamo, temveč razprav- 

ljamo samo o njenem osnutku. Osnutek daje določeno orientacijo, ki bo po raz- 
49 
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pravi podlaga za sestavo predloga. Mislim, da zato ni tragično, če nimamo vseh 
elementov za definitivno odločitev. 

2. Opredelitev politike rasti osebnih dohodkov pomeni opredelitev le enega 
samega segmenta politike delitve dohodka. Ta je povezan s politiko investicij 
in splošne ter skupne porabe. V kontekstu vseh teh elementov je treba ugotoviti 
realne možnosti. Prav zato menim, da ne bi bilo zgrešeno, če se naš zbor odloči 
za stališče Izvršnega sveta, ki pomeni, da je treba zaustaviti padanje osebnih 
dohodkov. 

3. Izvršni svet naj pri pripravi predloga resolucije dodatno prouči vse oblike 
delitve in posebej, ali je mogoče že v letu 1981 sprejeti politiko, da osebni do- 
dohodki rastejo v skladu z rastjo produktivnosti, kot je predlog sindikata. Ob 
tem naj tudi podpisniki dogovora skušajo te elemente uskladiti, da bodo našemu 
zboru predložene usklajene rešitve. 

Predlog za razpravo delegatov v federaciji je, naj bi se delegati zavzemali 
za globalno politiko delitve. To je, naj vse oblike porabe rastejo približno 10 % 
počasneje kot dohodek. Ostalo naj bi prepustili republiki in samoupravnemu 
odločanju, to je, kolikšne deleže naj imajo splošna, skupna in osebna poraba. 
Ce bo to sprejeto, lahko sprejmemo tudi predlog sindikata, seveda če bodo vsi 
ostali elementi to omogočali. 

Predsednica Tina Tomi je: Hvala lepa, tovariš Bule! Kdo želi besedo? 
Besedo ima tovariš Marenk, predsednik Republiškega komiteja za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano in član Izvršnega sveta. 

Ivo Marenk: Mislim, da neenotnost vendarle ni tako tragična. 
1. Vsi subjekti dogovarjanja o tej politiki so enotnega mnenja, da bi na- 

daljnje padanje osebnih dohodkov zmanjševalo motiviranost delavcev za kvali- 
tetno delo in za izvajanje stabilizacijskih nalog. 

2. Vsi so tudi enotnega mnenja o nujnosti stimuliranja produktivnosti dela 
in delitve v skladu z rezultati dela. 

3. Vendarle obstaja med nami še ena enotnost, ki danes ni bila omenjena. 
Stagnacija osebnih dohodkov v prihodnejm letu pomeni, glede na letošnje giba- 
nje, v bistvu relativno rast, ker se ne bodo zmanjševali glede na rast družbenega 
proizvoda. Mislim, da bi se morah pogovarjati tudi o tem vidiku, ker gre za 
resolucijo, ki naj določi celovito politiko delitve. Po proučitvi kvantifikacij in 
po dogovarjanju v krogu podpisnikov družbenega dogovora, bo možno najti 
rešitev. Mislim, da bodo Izvršni svet in vsi drugi subjekti znova preučili kvanti- 
fikacije skupaj z usmeritvami, ki so po mojem mnenju enotne. Ce bi sprejel 
zbor tako stališče, je to vendarle napotek, še zlasti, ker se bodo usklajevali tudi 
zvezni dokumenti. Mislim, da je v tem trenutku še premalo elementov za pre- 
sojo, kaj je možno napraviti. Hvala! 

Predsednica Tina Tomi je: Hvala lepa! Tovarišica Vrhovčak, ima 
besedo! 

Ivanka Vrhovčak: Bojim se, da ne bom veliko prispevala k rešitvi, 
vendarle bi rada opozorila na dve stvari. Ce sem prav razumela, ekonomiste 
in planerje, ni bistvenih razlik v stališčih. Drugo pa, ne zamerite mi, če rečem, 
da problem, o katerem razpravljamo, nima samo ekonomskih razsežnosti, ampak 
tudi čustvene in še druge. Zato bodimo pri tem pozorni in ne dajajmo izjav, 
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s katerimi bi povzročili nevoljo javnosti. Ker je to tako občutljivo področje, 
vendarle razmislimo o tem, kako bi stališča popolnoma politično uskladili. To 
pomeni sklic konference! 

Predsednica Tina Tomlje: V razpravi sta bili dve varianti. Po eni 
naj bi v naslednjem letu osebni dohodki rasli v skladu z dohodkom, Odbor za 
družbenoekonomske odnose pa predlaga, da bi se zadrževali realni osebni do- 
hodki. Tovariš Uršič, ima besedo ! 

Igor Uršič: Če je moč tako razlagati stališče predsedstva, da bodo 
osebni dohodki rasli v skladu z rastjo dohodka in se bodo urejali v družbenem 
dogovoru, katerega podpisniki so Izvršni svet. Gospodarska zbornica in sindikat, 
potem ne vidim razloga, da ne bi delegat sindikata sprejel stališča, ki ga daje 
naš odbor. To je osnova oziroma minimum in proti temu najbrž ni nihče. Ce 
ponovim razpravo delegata iz sindikatov, in sicer, da naj bi problematiko kon- 
kretneje razdelali v dogovoru o družbenem usmerjanju dohodka in osebnih 
dohodkov v letu 1981, ki naj bi ga sprejeli isti udeleženci kot letos, potem ni 
razloga za razhajanje stališč. Sindikat si svojo usmeritev lahko zagotovi v druž- 
benem dogovoru! 

Predsednic^ Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Uršič! Kdo še želi 
besedo? (Nihče.) Ne želi nihče več razpravljati? (Ne.) Ce ne, zaključujem raz- 
pravo ! 

Ker ni bilo k stališčem Odbora za družbenoekonomske odnose nobene pri- 
pombe, jih dajem na glasovanje. Kdor je za stališča, prosim, da dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel stališča k osnutku 
resolucije. 

Prosim skupino delegatov, da med delom zbora popravi stališča. Imamo eno 
pripombo. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejetju družbenega plana Jugoslavije 
za dobo od leta 1981 do leta 1985 in o določitvi roka za predložitev osnutka 
oziroma predloga družbenega plana Jugoslavije Skupščini SFR Jugoslavije. 

Osnutek odloka je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zbor re- 
publik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Odlok so obravnavali Odbor za družbenoekonomske odnose in Zakonodajno- 
pravna komisija. Danes smo na klop prejeli poročilo Zakonodaj no-pravne ko- 
misije in predlog sklepa, ki naj bi ga zbor sprejel ter mnenje Izvršnega sveta. 

Zeli besedo predstavnik predlagatelja? (Ne želi.) Ai bi Izvršni svet dal 
pojasnilo k temu zveznemu aktu? Besedo ima poročevalka Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose, tovarišica Majda Nagi ost. 

Majda Naglost: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Samo kratko pojasnilo! Naš odbor je zavzel stališče, da druga točka odloka 
ni sprejemljiva. Ker so zadeve usklajene oziroma, če se druga točka črta, je 
zadeva rešena. Hvala. 

49» 



772 Družbenopolitični zbor 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovarišica Naglost! 
Pričenjam razpravo! Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Če ne, dajem na glaso- 

vanje predlog sklepa k osnutku odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o 
sprejetju družbenega plana Jugoslavije za dobo od leta 1981—1985 in o dolo- 
čitvi roka za predložitev osnutka oziroma predloga družbenega plana Jugo- 
slavije Skupščini SFRJ. Sklep ste dobili. Ima dve točki. Sklep je v bistvu po- 
oblastilo delegaciji. Dajem ga na glasovanje. Kdor je za sklep, naj prosim dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na osnutek re- 
solucije o glavnih smernicah in okvirih politike družbenoekonomskega razvoja 
Jugoslavije v letu 1981. 

Osnutek resolucije je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zbor re- 
publik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. Obravnavali so ga Odbor za 
družbenoekonomske odnose našega zbora in Zakonodajno-pravna komisija. 
Danes vam je Zakonodajno-pravna komisija posredovala pismeno poročilo, 
prejeli pa smo tudi predlog sklepa, ki naj bi ga zbor sprejel in mnenja in sta- 
lišča Izvršnega sveta. Predstavnik predlagatelja je tovariš Bule. Zeli Izvršni 
svet kaj dodati k temu zveznemu aktu? (Ne.) Poročevalec Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose je tovariš Krašovec. Ali želite besedo? (Ne.) Predstavnik 
Zakonodajno-pravne komisije? (Ne želi.) 

Začenjam razpravo! Kdo bo razpravljal? Tovariš Marko Bule, ima besedo. 

Marko Bule: Znano vam je, tovarišice in tovariši delegati, da po do- 
ločilih zakona o družbenem planiranju pomeni resolucija o ekonomski politiki 
izvajanje srednjeročnega plana v tekočem letu. Srednjeročni plan za obdobje 
1981—1985 pa do konca leta ne bo sprejet. Iz pravkar sprejetega odloka je raz- 
vidno, da bo sprejet šele konec februarja prihodnjega leta. Resolucija tako ne 
bo pomenila njegove izvedbe. Zvezni izvršni svet je predložil Skupščini SFRJ 
dopolnitev zakona o družbenem planiranju, .po kateri naj se izjemoma za leto 
1981 omogoči sprejem resolucije na osnovi podpisanih družbenih dogovorov 
o temeljih družbenega plana Jugoslavije. Predvideva se tudi, da bo taka do- 
polnitev zakona sprejeta, prav tako pa tudi družbeni dogovori. To bi ustvarilo 
pogoje, da bi resolucijo lahko sprejeli. Seveda pa to hkrati pomeni, da v re- 
soluciji ne morejo biti sprejeta tista določila, ki ne bodo dogovorjena v druž- 
benih dogovorih o temeljih plana, kar pravilno ugotavlja tudi naš Odbor za 
družbenoekonomske odnose v svojem poročilu. Menim torej, da je prav, da o 
resoluciji razpravljamo, damo k njej pripombe in seveda tudi pooblastimo 
delegacijo, da o njej glasuje, seveda če bodo vsi pogoji izpolnjeni. 

Poleg osnovnih materialov, ki jih je tovarišica predsednica navedla, smo 
na klop dobili tudi sklep o soglasju k osnutku resolucije, s pripombami. Z osnut- 
kom resolucije o družbenoekonomskem razvoju Jugoslavije za 1981. leto je za- 
snovana osnova politike poglabljanja socialističnih samoupravnih družbenih 
ekonomskih odnosov, ekonomska stabilizacija z ustavljanjem padajoče rasti 
proizvodnje in krepitev izvozne sposobnosti gospodarstva. Vse to je dobro in 
prav. Pri vsem tem pa bi dal vendarle nekaj pripomb ali dopolnitev k pred- 
loženemu sklepu, ki sicer v glavnem povzema pripombe našega Izvršnega sveta 
in pripombe odborov vseh zborov naše Skupščine. 
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Potrebno je, da v naših pripomlbah oziroma v prvi točki pod a) predvidimo 
tudi poglabljanje socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov. Za 
prvim odstavkom je potrebno, da dodamo dve načelni pripombi. 

Prva naj bi se glasila: »Načelna usmeritev o poglabljanju socialističnih 
samoupravnih odnosov v resoluciji ni razdelana. Potrebno je opredeliti kon- 
kretne akcije in ukrepe, ki bodo to zagotovili. Pri tem je treba še posebej opo- 
zoriti na nujno potrebo manjših sprememb zakonov, na primer deviznega in 
denarnega, zakon o financiranju federacije in podzakonskih aktov, še pred spre- 
jetjem srednjeročnega plana. Združeno delo resnično rabi vse te pogoje za 
uresničevanje planskih dokumentov. 

Druga načelna pripomba je naslednja. V resoluciji je naštetih mnogo nalog, 
vendar zelo splošno. Ni navedeno, kdo in kako bo naloge opravil. Zato mislim, 
da je potrebna splošna načelna ugotovitev, da je nujno vse te naloge čimbolj 
konkretno opredeliti in določiti okvire in način uresničevanja. Na primer, v 
resoluciji piše, da je nujno treba zaključiti družbeni dogovor in samoupravne 
sporazume o enakomernem oskrbovanju z nafto itd., ne piše pa, kdo bo to storil 
in kako. Sledi splošna deklaracija »Z ukrepi ekonomske politike in z drugimi 
ukrepi je treba zagotoviti varčevanje z nafto«. Nujno je treba skleniti družbene 
dogovore in samoupravne sporazume »o pospešeni izgradnji in modernizaciji 
rudnikov-«. Treba je opredeliti, kaj bo storilo združeno delo in kaj družbeno- 
politične skupnosti. 

Takih navedb je v resoluciji zelo veliko. Zato mislim, da je taka načelna 
pripomba utemeljena in bo delegatom v pomoč pri konkretnih opredelitvah. 

Tretja pripomba zadeva 3. točko na tretji strani sklepa. Menim, da je treba 
med ugotovitvami dodati stavek, da je treba konsistentnost tako zamišljene 
ekonomske politike do sprejetja resolucije ponovno preveriti. Ugotavljamo, da 
bo pri stagnaciji osebne potrošnje, zmanjševanju investicij in predvideni rasti 
izvoza zelo težko realizirati 3% rast družbenega proizvoda, razen če ne bodo za 
10 do 15 % rasli dolgovi. Zato mislim, da je utemeljena pripomba, naj se konsi- 
stentnost tega modela preveri. 

Za utemeljitev tega bom povedal tole. Ker gre za resolucijo Jugoslavije, 
vas lahko informiram, da republike in pokrajini v svojih resolucijah zelo raz- 
lično predvidevajo realizacijo tega modela. Konkretno, federacija predvideva 
porast družbenega proizvoda za 3%, vse republike in pokrajini pa za 4%; ali 
pa podatek, Bosna in Hercegovina za 4,5 %; Crna gora za 6 %; Hrvaška za 3,5 %; 
Makedonija za 5 %; Srbija za 4%; Vojvodina za 5 % in Kosovo za 7 %• Samo 
Slovenija je pod 2 %. 

Drugi podatek o konsistentnosti ali nekonsistentnosti tega modela sta uvoz 
in izvoz, zvezna resolucija predvideva povečanje izvoza za 7 %, vse republike 
in pokrajine pa za 8,2 %. Ce so republike pri tem planiranju izhajale iz planov 
ekonomskih odnosov s tujino samih organizacij združenega dela, to pomeni ne- 
dvomno realnejše planiranje. Posamezne republike predvidevajo naslednje po- 
večanje izvoza: Bosna in Hercegovina 7%; Črna Gora 13,6%; Hrvaška 10%; 
Makedonija 10%; Slovenija 7%; Srbija 7%; Vojvodina 10,5% in Kosovo 
7 %. Na podlagi predvidevanj republik je torej mogoče v tem delu zvezno re- 
solucijo popraviti. Drugače je pri uvozu. Zveza predvideva zmanjšanje uvoza 
za 3 %, vse republike pa povečanje za 2,2 %• Pri tem nekatere republike pred- 
videvajo zelo visoko povečanje uvoza, na primer BiH za 4% Crna gora 3%; 
Srbija 4%; Vojvodina 2,9 %; Kosovo 23 %; samo Slovenija in Hrvaška ostajata 
na letošnji ravni. 
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Seveda ti podatki dokazujejo, da usklajevanje ne bo lahko, in drugič, da 
je utemeljena pripomba o ponovni proučitvi konsistentnosti tega modela. 

Četrta pripomba zadeva odstavek sklepov o deficitu plačilne bilance. Pred- 
lagam, da se doda odstavek, ali pa se sedanji nadomesti z novim. V osnutku 
resolucije je določena naloga, da je potrebno v letu 1981 zmanjšati deficit 
v plačilni bilanci. Pri tem je treba poudariti in zapisati, da mora opredelitev 
deficita izhajati iz realno ocenjene možne rasti izvoza n realnih možnosti za- 
dolževanja v tujini, ob upoštevanju nujnih deviznih rezerv vsaj na nivoju dvo- 
mesečnega plana. 

Ta predlog utemeljujem z naslednjim. Res je, da še nimamo predloga pla- 
čilne in devizne bilance. Imamo samo začasne oziroma prve dokumente, ki so jih 
republike in pokrajini poslale federaciji. Po predlogu Zveznega izvršnega sveta 
naj bi deficit plačilne bilance na konvertibilnem področju znašal 1,5 milijarde 
dolarjev, po predlogu republik in pokrajin pa 5,8 milijarde dolarjev. To so 
ponovno velike želje, ki so absolutno nerealne glede možnosti, ki jih ima Jugo- 
slavija za pridobivanje kreditov od drugih držav za pokrivanje tega deficita. 
Pri tem vse republike in pokrajini — tudi naša — predvidevajo precej velike 
deleže. Zato menim, da je predlagana orientacija delegaciji nujno potrebna, 
zlasti ker še nimamo predloga devizne bilance. 

In končno, predlagam še eno dopolnitev sklepa. V resoluciji je predvidenih 
še več takih rešitev, ki povzročajo inflacijo, na primer emisija za proračun, za 
manjkajočo akumulacijo, pretvarjanje kratkoročnih kreditov v dolgoročne in 
tako naprej. Za uresničitev stabilizacijske naravnanosti je potrebno v letu 1981 
odločneje ukinjati take rešitve. Menim, da si moramo prizadevati uresničevati 
tako usmerjenost in je nujno, da je izražena tudi v teh sklepih. 

Pa še nekaj! Z vsemi ostalimi konkretnimi in načelnimi pripombami se 
strinjam. Predlagam le eno majhno dopolnitev, vendar bistveno, k drugemu 
odstavku 2. točke, tam kjer piše, da je nujno skupno zagotoviti sredstva za uvoz 
nafte. Mislim, da je treba reči, naj se z »združevanjem«, ne pa »skupno«, za- 
gotovijo devizna sredstva. Izvršni svet si že nekaj časa prizadeva uveljaviti ta 
način zagotavljanja sredstev, pa ne uspeva v celoti. Namreč, na podlagi plačilnih 
bilanc republik in pokrajin oblikujemo sredstva, ki jih združujemo za te po- 
trebe. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Bule! Ker sem pre- 
pričana, da se tovariši delegati strinjajo z razpravo tovariša Bulca, predlagam, 
da se v drugi točki doda, da se pri dokončnem oblikovanju sklepa upošteva 
tudi razprava na seji zbora. Seveda je potrebno skrbno pregledati stenogram, 
ker je tovariš Bule predlagal več dopolnitev sklepa. Naši delegati naj potem 
v delovnih telesih zbora na samem zboru skušajo maksimalno uveljaviti te 
usmeritve, ki so usklajene tudi z našim Izvršnim svetom. Tovariš Golob, ima 
besedo! 

Ludvik Golob: Imam pripombo k predlogu za konkretizacijo nalog. 
Ob prejšnji točki smo bili soočeni z razlikami glede možnosti osebne potrošnje 
oziroma glede rasti osebnih dohodkov. Mislim, da bi morala zvezna resolucija 
striktno upoštevati pristojnosti, ki gredo federaciji. Določitev razmerij med 
osebnimi dohodki in skupno ter splošno porabo je v pristojnosti republik, saj 
moramo priznati objektivne razlike med republikami. Mislim, da mora zvezna 
resolucija dosledno spoštovati pristojnosti federacije. Hvala lepa! 
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Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Golob! Kdo še želi 
razpravljati o osnutku zvezne resolucije? (Nihče.) 

Ce ne želi nihče več, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje sklep 
o osnutku zvezne resolucije, ki vsebuje pooblastilo slovenski delegaciji v Zboru 
republik in pokrajin in usmeritev za nadaljnje usklajevanje. Kdor je za tak 
sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel sklep k osnutku 
resolucije o smernicah in okvirih politike družbenoekonomskega razvoja v 
letu 1981. 

Vidim, da se je skupina delegatov že vrnila. 

Vračamo se nazaj na 7. točko dnevnega reda, to je na osnutek 
družbenega plana SR Slovenije 1981—1985. 

Prosim poročevalca skupine delegatov, da poroča o spremembah in do- 
polnitvah stališč. 

Tone Krašovec: Predlagamo, da se v 3. točki stališč, tretji odstavek 
spremeni tako, da se glasi: »Zato se Družbenopolitični zbor zavzema, da je 
potrebno na teh področjih v planu opredeliti le cilje, usmeritve ter kriterije za 
zagotavljanje sredstev za z zakonom določene programe, vse ostale naloge pa 
je potrebno ...« Nadaljnje besedilo ostane nespremenjeno. 

V isti točki bi dodali nov odstavek, ki bi se glasil, upoštevajoč predlog 
tovariša Bačiča. »V družbenem planu SR Slovenije morata biti ustrezno opre- 
deljena tudi položaj in skrb za vsestranski razvoj ter enakopravnost italijanske 
in madžarske narodnosti, posebej še na področjih izobraževanja, kulture in 
in informiranja.« 

Zadnja 7. točka se spremeni oziroma preformulira na novo, tako da se glasi: 
»Družbenopolitični zbor je bil seznanjen tudi z vsebino razprave ter oprede- 
litvami Predsedstva RK SZDL glede osnutka plana razvoja SR Slovenije za 
obdobje 1981—1985 in predlaga pristojnima zboroma ter predlagatelju, da pri 
pripravi predloga plana upoštevajo ta stališča in razpravo na zboru.« 

Dodal bi še pojasnilo, da bodo stališča SZDL objavljena v skupščinskem 
Poročevalcu, tako kot običajno. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Slišali ste dopolnitve pred- 
laganih stališč k srednjeročnemu republiškemu planu. 

Ima kdo kakšen pomislek k predlogu dopolnitev in sprememb? Ne želi 
nihče razpravljati? (Ne.) 

Če ne, dajem na glasovanje dopolnjen tretji odstavek 3. točke stališč in 
nov odstavek v isti točki, ki ga je prebral tovariš Krašovec, ter da se 7. točka 
preformulira. Ste lahko sledili prebranemu tekstu? Lahko dam vse tri tekste na 
glasovanje? (Da.) 

Kdor je za spremembo, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli spremembe in dopolnitve, ki jih je 
predlagala skupina delegatov. 

Dajem na glasovanje predlog stališč k osnutku družbenega plana SR Slo- 
venije 1981—1985 z globalno oceno izvajanja družbenega plana SR Slovenije 
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za. obdobje 1976—1980 in osnovnimi problemi na prehodu v leto 1981, skupaj 
s sprejetimi spremembami in dopolnitvami. Prosim, da glasujete! Kdo je za? 
(Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog stališč, 
skupaj s spremembami in dopolnitvami. 

V skladu s poslovnikom bomo sprejeta stališča poslali obema pristojnima 
zboroma in predlagatelju. 

Prehajam na 11. točko dnevnega reda, to je na osnutek delov- 
nega programa Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije za 
leto 1981. 

Osnutek delovnega programa je predložil Skupščini SR Slovenije v soglasje 
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. Obravnavali so ga Odbor 
za družbenopolitični sistem, Odbor za družbenoekonomske odnose našega zbora 
in Zakonodajno-pravna komisija. 

Danes smo na klop prejeli poročilo Odbora za družbenopolitični sisitem 
našega zbora, poročilo Zakonodajno-pravne komisije in predlog sklepa, ki naj 
bi ga zbor sprejel ter pripombe Izvršnega sveta. 

Začenjam razpravo! Besedo ima tovariš Marko Bule. 

Marko Bule: Naj povem, da predlog sklepa v glavnem prevzema pri- 
pombe Izvršnega sveta in odbora, upošteva pa tudi pripombe, ki jih je dala 
naša delegacija. Predlagam, da sprejmemo predlog sklepa! 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala, tovariš Bule! Predstavnik Odbora 
za družbenopolitični sistem, tovariš Ludvik Golob, ima besedo. 

Ludvik Golob: V sklepu niso upoštevani predlogi, ki jih je v svojem 
poročilu dal Odbor za družbenopolitični sistem, ker pa so skladni z usmeritvami 
sklepov in jih dopolnjujejo, predlagam, da jih sprejmemo. 

Naj jih komentiram s primeri. V sklepu je opozorilo, da se vprašanje hitrej- 
šega razvoja manj razvitih republik in pokrajin obravnava po stari metodi. 
Odbor ugotavlja, da to ni potrebno. Ker smo šele v jeseni razpravljali o oceni 
realizacije razvoja manj razvitih v tem srednjeročnem planu in ker bodo krite- 
riji in merila sprejeti šele v srednjeročnem planu, ni realno pričakovanje, da 
Zbor že junija obravnava oceno o uresničevanju kriterijev in meril. Zato pred- 
lagam, da se taka obravnava vključi v redno spremljanje razvoja ekonomske 
politike in srednjeročnega plana razvoja. Primerna je taka razprava jeseni, 
ko se že oblikuje politika za prihodnje leto in preverja uresničevanje politike 
v tekočem letu. 

Zavzemamo se, da bi nekatera vsebinsko enaka poročila združili, zlasti 
tista, ki zadevajo oskrbo prebivalstva s hrano in oskrbo industrije s surovinami. 

Glede zakonodajne dejavnosti se zavzemamo, da je potrebno pri vseh pred- 
logih za spremembe in dopolnitve zakonov predhodno obravnavati oceno stanja 
in ugotoviti, ali so sploh potrebne spremembe in dopolnitve zakonov. Zavze- 
mamo se, da bi tudi Zvezni zbor oblikoval program v smislu problemskih sklo- 
pov. Zato predlagam, da se akti, ki pomenijo pogoj za sprejemanje srednje- 
ročnega plana, obravnavajo čimprej in ne šele meseca februarja. 
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Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati o 
predlogu programa Zbora republik in pokrajin. Ne želi nihče več razpravljati? 
Zeli! Tovariš Marko Bule, ima besedo. 

Marko Bule: Glede prve pripombe, ki jo je dal tovariš Golob, moram 
reči, da je v predlogu sklepa sugestija, naj bi ta del analize o uresničevanju 
politike razvoja manj razvitih obravnavah skupaj z analizo izvajanja srednje- 
ročnega plana Jugoslavije. Pripomba Odbora Družbenopolitičnega zbora je v 
bistvu skladna s tem. Ocenili smo, da bi bilo treba iz predloga izključiti posebno 
obravnavo, ki je predvidena sredi leta. Ta nikomur ne služi! Ce je treba kaj 
obravnavati, je treba obravnavati stanje in razvoj nerazvitih skupaj z uresni- 
čevanjem srednjeročnega plana, in sicer preden bi sprejeli plan. Mislim, da to 
ni v nasprotju z ugotovitvami Odbora za družbenopolitični sistem, ker je vse- 
bovano v konkretni pripombi tega sklepa, in sicer »V poglavju naj se združi 
poročilo o uresničevanju družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981—1985 . . . 
in analiza o uresničevanju politike razvoja manj razvitih republik in pokrajin«. 
Mislim, da je to ustrezno. 

Tudi druga pripomba je upoštevana! Med načelnimi pripombami je rečeno, 
da je glede obravnave analiz in informacij, ki jih je po poslovniku obravnava 
Zbor republik in pokrajin, potrebno zagotoviti predhodno obravnavo tudi v 
skupščinah republik in pokrajin oziroma v njihovih delovnih telesih, ker se na 
tak način oblikujejo stališča za delegacije. Treba je še to dodati, in sicer v smislu 
predloga tovariša Goloba, da šele ocena stanja omogoča tudi sprejemanje v 
bistvu skupnih rešitev, ki jih republike in pokrajine sprejemamo v Zboru re- 
publik in pokrajin. Najbrž je treba dodati še to pripombo, ki jo je tovariš Golob 
predlagal. Potem bi bila zadeva celovita. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Zeh še kdo besedo? (Ne.) Pred- 
lagam, da se sklep, ki je bil pripravljen k tej točki dnevnega reda, dopolni s sta- 
lišči in predlogi Odbora za družbenopolitični sistem in seveda tudi z razpravo 
na seji zbora. 

Dajem sklep na glasovanje! Kdor je za sklep, ki ste ga prejeli, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep 
k osnutku programa Zbora republik in pokrajin. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na volitve in 
imenovanja. 

1. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnika javnega tožilca 
Višjega javnega tožilstva v Ljubljani. 

Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administra- 
tivne zadeve. Izvršni svet se z njim strinja. Zeli kdo razpravljati? (Ne.) 

Zaključujem razpravo in dajem predlog odloka o razrešitvi in imenovanju 
namestnika javnega tožilca Višjega javnega tožilstva v Ljubljani na glasovanje. 
Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor sprejel predlog odloka o razre- 
šitvi in imenovanju namestnika javnega tožilca Višjega javnega tožilstva v Lju- 
bljani. S tem sta bila razrešena dolžnosti namestnika javnega tožilca Višjega 



778 Družbenopolitični zbor 

javnega tožilstva v Ljubljani, Vladimir Dolenc, s 30. novembrom 1980 in Ludvik 
Filipec z 31. 12. 1980, za namestnici javnega tožilca Višjega javnega tožistva 
v Ljubljani pa sta bili imenovani Zdenka Cerar in Jožica Smid-Košak. 

2. Predlog odldka o razrešitvi in izvolitvi članov Komisije Skupščine SR 
Slovenije za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu. 

Predlog je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve. Izvršni svet se s predlogom strinja. Zeli kdo besedo? {Ne.) 

Dajem predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi člana Komisije Skupščine 
SR Slovenije za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu na glasovanje. 
Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi člana Komisije 
sprejet. S tem je bil v Družbenopolitičnem zboru razrešen tovariš dr. Lojze Ude, 
za člana komisije pa izvoljen mg. Milan Gaspari. 

3. Predlog odloka o imenovanju člana Komisije Skupščine SR Slovenije za 
pravosodje. 

Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administra- 
tivne zadeve. Izvršni svet se s predlogom strinja. 

Dajem predlog odloka o imenovanju člana Komisije za pravosodje na gla- 
sovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor sprejel predlog odloka o imeno- 
vanju člana Komisije Skupščine SR Slovenije za pravosodje, s katerim je bil 
za člana Komisije za pravosodje imenovan Franc Godeša, svetovalec Predsedstva 
SR Slovenije. 

4. Predlog odloka o ustanovitvi, nalogah in izvolitvi Komisije Skupščine 
SR Slovenije za pripravo in dopolnitev poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administra- 
tivne zadeve. Izvršni svet se s predlogom strinja! Zeli kdo razpravljati? (Ne želi.) 

Dajem predlog odloka o ustanovitvi, nalogah in izvolitvi Komisije Skupščine 
SR Slovenije za pripravo in dopolnitev poslovnika na glasovanje. Kdor je za, naj 
prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel odlok o ustano- 
vitvi, nalogah in izvolitvi Komisije Skupščine SR Slovenije za pripravo in do- 
polnitev poslovnika Skupščine SR Slovenije in so bili s tem izvoljeni Ludvik 
Golob, za predsednika, za člane pa Milan Gaspari, Miro Gošnik, Vili Pahor, Leo- 
pold Slapnik in Emil Tomažič. 

5. Predlog odloka o izvolitvi novih članov Komisije Skupščine SR Slovenije 
za pripravo sprememb ustave SR Slovenije in o njeni sestavi. 

Predlog je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve. Izvršni svet se strinja! Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Če ne, potem dajem 
na glasovanje predlog odloka o izvolitvi novih članov Komisije Skupščine SR 
Slovenije za pripravo sprememb ustave SR Slovenije in o njeni sestavi. Kdor je 
za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog o izvo- 
litvi novih članov Komisije Skupščine SR Slovenije za pripravo sprememb 
ustave SR Slovenije in o njeni sestavi. 
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6. Predlog odloka o imenovanju predsednika in članov Upravnega odbora 
Prešernovega sklada. 

Tudi ta predlog je predložila Komisija za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve. Izvršni svet se strinja! Dajem na glasovanje predlog odloka o 
imenovanju predsednika in članov Upravnega odbora Prešernovega sklada. 
Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zibor soglasno sprejel predlog odloka. 
S tem so bili v Družbenopolitičnem zboru izvoljeni v Upravni odbor Pre- 

šernovega sklada naslednji tovariši: za predsednika, Bogdan Osolnik, za člane 
pa Miha Baloh, Frane Braniselj, dr. Anica Cevc, Meta Hočevar, Hilda Holzl, 
Jurij Jenšterle, Ančka Korže-^Strajnar, Avgust Lavrenčič, Jože Pogačnik, dr. An- 
drej Rijavec, dr. Janez Rotar, Francka Strmole-Hlastec, dr. Nace Šumi in 
Andrej Ujčič. 

7. Predlog sklepa o imenovanju skupine delegatov za spremljanje uresniče- 
vanja zakona o usmerjenem izobraževanju. 

Predlog je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve. Sklep smo prejeli šele na klop. Izvršni svet se strinja! Dajem na glaso- 
vanje predlog odloka o imenovanju skupine delegatov za spremljanje uresniče- 
vanja zakona o usmerjenem izobraževanju. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor s tem soglasno sprejel predlog 
sklepa o imenovanju skupine delegatov za spremljanje in uresničevanje zakona 
o usmerjenem izobraževanju. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Na delegatsko vprašanje tovarišice Majde Naglost, ki ga je postavila na 
40. seji Družbenopolitičnega zbora, v zvezi s predlogom rešitev za bodoči sistem 
nadomeščanja obrestnih razlik hranilno-kreditnim službam za investicijske kre- 
dite, ki jih kmetje dobijo iz hranilnih vlog hranilno-kreditnih služb kmetijskih 
organizacij, bo odgovoril tovariš Anton Slapernik, član Izvršnega sveta in re- 
publiški sekretar za finance. Je prisoten? (Ne.) Besedo ima namestnik sekre- 
tarja za finance, Slavko Polanič. 

Slavko Polanič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Na vprašanje delegatke vašega zfbora, Majde Naglost, v zvezi s predlo- 
gom za rešitev bodočega sistema nadomeščanja obrestnih razlik hranilno-kredit- 
nim službam za investicijske kredite, ki jih kmetje dobijo iz hranilnih vlog hra- 
nilno-kreditnih služb kmetijskih organizacij, daje Izvršni svet naslednji od- 
govor: 

Z zakonom o hranilno-kreditnih službah in blagajnah vzajemne pomoči, ki 
je začel veljati 22. februarja letošnjega leta, so v 49. členu sprejeta v zvezi z na- 
domestili dela obresti naslednja določila: »Obveznosti SR Slovenije iz naslova 
nadomestil za del obresti za investicije za zasebno kmetijstvo po zakonu o nado- 
mestilu dela obresti za investicije za zasebno kmetijstvo prenehajo za investi- 
cijske kredite hranilno-kreditnih služb v zasebno kmetijstvo, ki jih hranilno- 
kreditne službe na novo odobrijo s 1. januarjem 1981. 
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Nadomestila za del obresti za kredite, ki jih je hranilno-kreditna služba 
odobrila do 31. decembra oziroma jih bo odobrila do 31. decembra letošnjega 
leta, se do konca odplačilne dobe zagotavljajo iz republiškega proračuna na 
podlagi zakona iz prejšnjega odstavka.« 

V razpravah o navedenem zakonu je bila na vseh ravneh sprejeta družbeno- 
politična ocena, da so hranilno-kreditne službe, kot posebna oblika organizira- 
nega poslovanja in gospodarjenja združenih kmetov z denarjem, institucije, ki 
jih kaže, v novi ustavi, z zakonom o združenem delu in drugim sistemskim za- 
konom, prilagojenem zakonu o hranilno-kreditnih službah, postaviti tako, da 
bodo s svojim poslovanjem lahko še bolj učinkovito prispevale h krepitvi plan- 
sko usmerjene in intenzivirane proizvodnje združenih kmetov. Hkrati je ugo- 
tovljeno, da doslej veljavni način pokrivanja negativne razlike med aktivno in 
pasivno obrestno mero ni sistemsko sprejemljiv, ker predstavlja še ostanek 
državno kapitalnih odnosov. 

Ostanek teh neustreznih odnosov je po oblikovanih ocenah, tako v Izvršnem 
svetu Skupščine SR Slovenije kot republiškem svetu za vprašanja družbene 
ureditve, potrebno urejevati v bodoče v okviru skupnih temeljev plana. Hra- 
nilno-kreditne službe in banke bi morale sporazumno opredeljevati politiko pla- 
smaja denarja in v skladu z njo tudi obravnavati politiko obrestnih mer v zvezi 
z viri in naložbami, opredeljenimi s politiko razvoja kmetijske proizvodnje. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da je hranilno-kreditnim služ- 
bam in vsem bankam v SR Sloveniji dana dobra osnova za samoupravni spora- 
zum, v katerem bodo udeleženke opredelile medsebojne odnose glede virov in 
plasmajev, kakor tudi razmerja, ki zadevajo medsebojno sodelovanje v poslo- 
vanju z družbenimi in podružbljenimi sredstvi, izhajajoč iz usklajenih planov 
temeljnih zadružnih organizacij in temeljnih organizacij kooperantov, samo- 
upravnih sporazumov o temeljih plana za razvoj kmetijstva in živilske industrije 
Slovenije ter dogovorov o temeljih plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije nadalje meni, da je predpogoj za pravo- 
časno zagotavljanje normalnega izvajanja financiranja planskih nalog na tem 
področju, da bodo vsi odgovorni subjekti v bankah in hranilno-kreditnih službah 
oziroma zadružnih organizacijah pripravili do 15. decembra letošnjega leta 
omenjeni samoupravni sporazum in ga dah v razpravo za sprejetje svojim čla- 
nicam. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Polanič. Tovarišica 
Naglost, ste zadovoljni z odgovorom? 

Majda Naglost (iz klopi): To je časovno neizvedljivo. Danes smo 
obravnavali planske dokumente, na katerih bo temeljila tudi kmetijska pro- 
izvodnja. Tovariši, ki delajo v kmetijstvu, dobro vedo, da gre za sredstva, ki 
se lahko takoj obračajo, omogočajo premostitve in olajšujejo sklepanje poslov. 
Na teh sredstvih smo veliko gradili. Sedaj pa so padla v vodo, saj nadomestil 
ne bomo mogli več odobravati. Sporazuma do 15. decembra ne bo mogoče skle- 
niti, saj ta rok ni življenjski. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Tovariš Globačnik, ima besedo. 
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Jože Globačnik: Sicer nimam pravice govoriti, ker je tovarišica 
Naglost postavila vprašanje, vseeno pa bi opozoril tovariše iz Sekretariata za 
finance, da bi bilo dobro, da pregledajo sedanji predlog dogovora o temeljih 
plana. Ce se prav spominjam, ta usmeritev v (tem dokumentu ni zapisana. Ker se 
bomo k temu še vrnili, opozarjam, da še ni gotovo, kaj bomo sprejeli. Hvala. 

Predsednica Tina To m 1 j e : Hvala lepa, tovariš Globačnik! Želi kdo po- 
staviti novo delegatsko vprašanje ali dati pobudo? (Ne.) 

Ce nihče, ugotavljam, da je dnevni red seje izčrpan in zaključujem 42. sejo 
Družbenopolitičnega zbora. 

(Seja zbora je bila končana ob 17.20.) 
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Predsedoval: Milan Kučan, 
predsednik Skupščine SR Slovenije 

Začetek zasedanja ob 17. uri. 

Predsednik Milan Kučan: Tovarišice in tovariši delegati, spoštovani 
gostje! Današnje skupno zasedanje vseh zborov Skupščine SR Slovenije, Pred- 
sedstva Socialistične republike Slovenije in delegacij družbenopolitičnih orga- 
nizacij, je sklicano na pobudo Predsedstva Republiške konference Socialistične 
zveze delovnega ljudstva Slovenije v počastitev 80-letnice življenjskega jubileja 
našega dobrega tovariša Mihe Marinka. 

Po tej pobudi bomo na tem zasedanju svečano obeležili revolucionarne, 
politične in človeške razsežnosti družbenega delovanja in zaslug, ki jih ima v 
naši revolucionarni zgodovini in pri socialističnem samoupravnem razvoju naše 
družbe tovariš Miha Marinko, nam vsem dobro poznan predvojni revolucionar, 
komunist, narodni heroj, junak socialističnega dela, dolgoletni predsednik vlade 
in Skupščine Ljudske republike Slovenije, nedvomno eden tistih slovenskih 
političnih ljudi, ki so se z vsem svojim delom v največji meri poistovetili z 
osvobajaj očimi in revolucionarnimi silami našega naroda. 

Hkrati naj bi na tem zasedanju, na predlog Predsedstva Republiške kon- 
ference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije jubilantu podelili pri- 
znanje Socialistične republike Slovenije. 

Današnjega zasedanja se udeležujejo delegati Zbora združenega dela, Zbora 
občin in Družbenopolitičnega zbora naše skupščine, predsednik in člani Pred- 
sedstva Socialistične republike Slovenije ter delegacije Centralnega komiteja 
Zveze komunistov Slovenije, Republiške konference Socialistične zveze delov- 
nega ljudstva Slovenije, Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, Re- 
publiškega odbora Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojske in Re- 
publiške konference Socialistične mladine Slovenije. 

Skupnemu zasedanju prisostvujejo tudi člani Sveta federacije iz naše re- 
publike, delegacija Sveta republike, narodni heroji iz naše republike, predsed- 
nik in člani Izvršnega sveta naše skupščine, predsednik Ustavnega sodišča in 
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predstojniki naših pravosodnih ustanov, predsednik Slovenske akademije zna- 
nosti in umetnosti, rektorja univerz v Ljubljani in Mariboru, predstavniki re- 
publiškega štaba teritorialne obrambe in predstavniki poveljstva ljubljanskega 
armadnega območja, predsedniki skupščin samoupravnih interesnih skupnosti 
za izobraževanje, za raziskovalno delo, kulturo, zdravstvo in socialno varstvo, 
delegacije občin Trbovlje in mesta Ljubljane, delegacija zamejskih Slovencev 
in tovariši iz naše republike, ki delajo na najodgovornejših dolžnostih v 
federaciji. 

Skupnega zasedanja se udeležuje tudi delegacija organov in organizacij 
federacije, ki jo vodi tovariš Peter Stambolič, član predsedstva Socialistične 
federativne republike Jugoslavije in član Predsedstva Centralnega komiteja 
Zveze komunistov Jugoslavije. 

Tovarišice in tovariši! O delu in življenju našega slavljenca, tovariša Mihe 
Marinka, bo govoril predsednik Centralnega komiteja Zveze komunistov Slo- 
venije, tovariš France Popit. Prosim ga, da povzame besedo! 

France Popit: Tovarišice in tovariši! Ob osemdesetletnici tovariša 
Mihe Marinka — za uspehe boja delavskega razreda, za naš narod in za vso 
Jugoslavijo zaslužnega revolucionarja — naj poudarimo to, kar je sam napisal 
na koncu svojih spominov: »Za vse to je bilo vredno živeti«. 

Njegova življenjska pot je pot proletarca, ki je že zelo mlad občutil kri- 
vico in izkoriščanje ter grozote vojne, ki je kot komunist pretrpel zapore, iz- 
gnanstva in mučenja, 'ki je kot borec in politični delavec mnogo prispeval za 
razvoj Osvobodilne fronte in oboroženega boja ljudstva ter kot dolgoletni naj- 
vidnejši predstavnik partije in ljudske oblasti v Sloveniji in Jugoslaviji po- 
svetil vse sile graditvi naše socialistične družbe. Njegova pot je bila takšna, kot 
je bila pot njegovega naroda, naroda proletarca, kot jo je videl in zapisal Ivan 
Cankar: »Naša domovina je boj in prihodnost... iz muke, trpljenja in suženj- 
stva neštetih milijonov bo vzrasla naša domovina: vsa ta lepa zemlja z vsem 
svojim neizmernim bogastvom.« 

Razmere v revirjih ob koncu prve svetovne vojne, položaj rudarjev in de- 
lavcev nasploh, revolucionarno razpoloženje množic, ki so ga še stopnjevale 
vesti o oktobrski revoluciji, vse to je Marinka privedlo do tega, da je — kot 
pravi sam — že zgodaj »zaslutil, da je upor edina sila, ki lahko odstrani kri- 
vice«. Upor je za delavca — rudarja bila lahko samo organizirana akcija de- 
lavskega razreda. Zato je že več kot pred šestdesetimi leti v Zagorju ob Savi, 
kjer so zgodaj nastale številne partijske organizacije, postal komunist, med 
prvimi član sindikata rudarskih delavcev ter prevzel odgovornost za akcijsko 
in politično usposobitev SKOJ. Ze tedaj je bil Miha predan in požrtvovalen 
borec, aktivist in organizator komunistične partije in drugih revolucionarnih 
organizacij delavskega razreda, pa naj je delal v Sloveniji, drugod po Jugo- 
slaviji in v tujini. 

Na svoji dolgi revolucionarni poti Marinko ni bil deležen samo vzpona in 
zmag delavskega gibanja; bil je tudi priča njegovih zastojev in porazov. Ni 
videl samo poguma revolucionarjev, temveč je doživljal tudi omahljivost in 
izdajstvo v lastnih vrstah. Vendar mu ni nič moglo omajati prepričanja o ne- 
izbežnosti revolucionarnega upora in vzeti vere v revolucionarno silo delav- 
skega razreda, v moč ljudskih množic. To zaupanje so mu potrjevali odzivi na 
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delo kulturnega društva »-Vesna«, odpor revirjev ob pohodu Orjune v Trbovlje, 
pogosti štrajki, ki jih je pomagal organizirati. Svoje prepričanje in izkušnje je 
poglabljal in bogatil z večletnim partijskim in sindikalnim delom v Franciji in 
nato še s študijem na »Komunistični univerzi nacionalnih manjšin zapada« v 
Moskvi. Pri tem ga niso zlomila razočaranja, ki jih je doživljal takrat, ko je 
bil kot mlad in goreč komunist v Berlinu priča poraza sicer številčne, a ne- 
odločne Komunistične partije Nemčije, ki ni zmogla organizirati delavskih in 
ljudskih množic v učinkovit odpor rastoči fašizaciji Nemčije, niti ni klonil 
in izgubil vere po Stalinovih čistkah v Sovjetski zvezi. 

Kot delavec, globoko zaupajoč v množice, se je v tridesetih letih tudi le- 
galno vključil v napore partije, da zagotovi enotnost delavskega razreda, enot- 
nost in množičnost delavsko-kmečkega in ljudsko-frontnega gibanja. S tem je 
partija dobivala vse širšo podporo delavskih in ljudskih množic in v tesni pove- 
zanosti z njimi dosegla isvoj revolucionarni preporod in vzpon. Doživljal je po- 
licijski teror, ki kljub svoji surovosti in besu ni mogel ustaviti ne revolucio- 
narnega vrenja in ne rastočega vpliva komunistične partije, ji je pa večkrat za- 
dal težke udarce in izgube. Ob fašistični okupaciji je v pripravljenosti sloven- 
skih množic na odpor in boj spoznaval plod dela Komunistične partije Slovenije. 
Ta je rastel iz trdo zasidranih korenin, ki jih ni moglo prizadeti niti strahotno 
nasilje okupatorjev nad našimi ljudmi, zlasti komunisti, niti dejstvo, da je bila 
marsikje uničena celotna partijska organizacija. 

Trden in nezlomljiv je stal ob vseh slabostih delavskega gibanja in policij- 
skem terorju nad komunisti, ob vseh udarcih, ki so zadevali njega samega. 
Upornega duha mu niso mogli zlomiti ne z ječami, ne z internacijami in ne z 
najtežjim mučenjem. Sredi tridesetih let je bil v policijski mučilnici v Za- 
grebu večkrat do nezavesti pretepen. Ničesar ni priznal in mučitelji so morali 
odnehati. Pokazal je naravnost legendarno junaštvo, ki je skupaj s pogumom 
drugih komunistov napajalo nacionalno in svobodoljubno zavest slovenskega 
in drugih jugoslovanskih narodov in narodnosti in bilo vir novih spodbud v 
času, ko se je tok revolucionarnega gibanja strmo dvignil v mogočno dejanje 
ljudskih množic — narodnoosvobodilni boj in socialistično revolucijo. 

Ko je skupina mladih komunistov pod vodstvom tovarišev Kardelja in 
Kidriča obnovila partijsko organizacijo v Sloveniji, je Marinko postal sekretar 
pokrajinskega komiteja KPJ za Slovenijo, na IV. konferenci Komunistične par- 
tije Jugoslavije leta 1934 pa je bil izvoljen v Centralni komite Komunistične 
partije Jugoslavije. Sodeloval je v pripravah na ustanovni kongres Komuni- 
stične partije Slovenije, na katerem je bil izvoljen v njen centralni komite. Z 
vsem srcem je sprejel čebinski manifest kot mogočno sintezo tudi svojih lastnih 
razmišljanj o usodnih trenutkih in prihodnosti slovenskega naroda in delavskega 
razreda, o nacionalnem in kmečkem vprašanju in o vsem tistem, kar so bile 
poslej stalnice njegovega političnega in družbenega delovanja. 

Njegove sposobnosti je tovariš Tito, ki je bil med tem izvoljen za sekretarja 
Centralnega komiteja Komunistične partije Jugoslavije, visoko cenil. Vključil 
ga je v začasno vodstvo in novi Centralni komite Komunistične partije Ju- 
goslavije, konstituiran v Bohinjski Bistrici, ter mu zaupal vodenje posvetovanja 
vodilnega aktiva Komunistične partije v Tacnu. Leta 1940 ga je kot inštruk- 
torja Centralnega komiteja Komunistične partije Jugoslavije poslal najprej k 
Centralnemu komiteju Komunistične partije Hrvaške in nato v Bosno. Med 



30. septembra 1980 785 

kratkim bivanjem v Ljubljani leta 1940, sta s Tonetom Tomšičem uredila nekaj 
številk lista Ljudska pravica. Julija 1941 je postal politkomisar Glavnega po- 
veljstva slovenskih partizanskih čet. Vodil je partizanske akcije, ki naj bi pre- 
prečile izseljevanje Slovencev iz Posavja. Zaradi slabe politične priprave na 
terenu, kjer je okupator že takoj na začetku uničil partijsko organizacijo, pa te 
akcije niso uspele izzvati množičnega upora in odhoda v partizansko vojsko. 

Po vrnitvi v Ljubljano je bil kmalu aretiran in obsojen na trideset let 
ječe. V italijanskih zaporih je vodil organizacijo Komunistične partije in Osvo- 
bodilne fronte. Spomladi 1944 je iz ječe prišel na osvobojeno ozemlje in kot član 
Centralnega komiteja Komunistične partije Slovenije deloval v političnem vod- 
stvu Slovenije na osvobojenem ozemlju in nekaj časa pri pokrajinskem komi- 
teju Primorske. Po osvoboditvi Beograda je kot delegat Centralnega komiteja 
Komunistične partije Jugoslavije politično deloval v Srbiji, Vojvodini in Ma- 
kedoniji in nato v Centralnem komiteju Komunistične partije Jugoslavije v 
Beogradu. Ob odhodu tovariša Kidriča v Beograd se je Marinko vrnil v Slo- 
venijo, kjer je opravljal dolžnosti predsednika vlade, nato izvršnega sveta in 
kasneje Ljudske skupščine Slovenije. Dvajset let — od 1946 do 1966 — je bil 
sekretar Centralnega komiteja Komunistične partije Slovenije oziroma Zveze 
komunistov Slovenije, sekretar Izvršnega odbora Osvobodilne fronte in pred- 
sednik Glavnega odbora Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. Bil 
je ves čas tudi član Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije in nje- 
govih vodilnih organov. S svojimi bogatimi izkušnjami iz Slovenije je po- 
membno prispeval k oblikovanju političnih odločitev najvišjih organov oblasti 
in družbenopolitičnih organizacij Jugoslavije. Pri tem je pokazal neomajno 
trdnost in vztrajnost. Se posebej je pomembna njegova vloga v času, ko smo 
bili izpostavljeni grobim zunanjim pritiskom in ko je bilo treba razvijati iz- 
virno socialistično samoupravno družbo. Od leta 1963 je član Sveta federacije. 
Pri tem sem omenil le nekaj dolžnosti, ki jih je opravljal. 

Tovarišice in tovariši! 

Spomnimo se pomena teh dvajsetih in več let, ko je bil tovariš Marinko 
vodilni politični delavec v Sloveniji in član najvišjih političnih organov Jugo- 
slavije. To je bil čas graditve slovenske državnosti in oblikovanja nove sloven- 
ske ustave, čas, ko je partijsko in državno politično vodstvo sprejemalo bi- 
stvene odločitve o smereh našega družbenega razvoja. Obnova opustošene do- 
movine je bila končana komaj na najpomembnejših mestih, ko smo s prvim 
petletnim planom začeli z industrializacijo in elektrifikacijo, ki nam je kasneje 
omogočila spremeniti zaostalo deželo v srednje razvito. Od obveznega odkupa 
kmetijskih pridelkov in političnega zavzemanja le za kmečke obdelovalne za- 
druge smo prišli prek najrazličnejših zadrug in oblik kooperacijskega ter dru- 
gačnega povezovanja zasebne in družbene kmetijske proizvodnje do današnjega 
relativno sodobnega in visoko produktivnega kmetijstva. Bistveno se je spre- 
menila podoba naših mest in naselij, spremenila se je struktura proizvajalnih 
sil ter socialna in izobrazbena struktura prebivalstva. S socialističnimi samo- 
upravnimi odnosi in politiko neuvrščenosti smo odpirali nova pota socialistič- 
nega razvoja. To je samo nekaj elementov razvoja naše socialistične samo- 
upravne družbe, ne da bi se posebej ustavljal pri podrobnostih in protislovjih 
tega razvoja, ki so povzročala tudi odpore, zastoje in navzkrižja. 

so 
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Marinko je s političnim posluhom, ki si ga je izostril v dolgoletnem boju 
z razrednim sovražnikom in z zaupanjem v delavski razred, bil med tistimi, ki 
so s Kidričem in Kardeljem snovali in sooblikovali ta naš razvoj. 

Z globoko razvitim občutkom za družbenozgodovinski trenutek in za pravo 
vsebino političnega delovanja ter posluhom in poznavanjem stvarnih interesov 
in potreb delovnih ljudi je uspešno opravljal tekoče naloge. Znal je razkrivati 
nevarnosti, ki bi lahko ogrozile interese delovnih ljudi, nacionalno svobodo, su- 
verenost in neodvisnost slovenskega in vseh jugoslovanskih narodov in na- 
rodnosti. Odločno se je zoperstavljal tendencam, ki so slabile komaj rojevajoče 
se socialistično samoupravljanje, pa naj je šlo za etatizem ali centralizem doma, 
ali Stalinovemu hegemonizmu. Resnični revolucionarji, kakršen je Marinko, so 
tedaj nosili glavno breme tega težkega, a zmagovitega boja. 

Zvest svojemu prepričanju, da je lahko le organiziran delavski razred no- 
silec politične in ekonomske moči in da je graditev socialistične družbe stvar 
vseh delovnih ljudi, je prispeval k zlomu centralistično in etatistično-birokrat- 
skih teženj, s katerimi je obračunal IV. plenum Zveze komunistov Jugoslavije. 
Prevlada teh teženj bi bila prav tako usodna za naš razvoj, kakor če bi v boju 
proti tem negativnim težnjam negirali vlogo Zveze komunistov pri usmerjanju 
socialističnih družbenih odnosov, dopustili prodor liberalistično-tehnokratskih 
sil ter podlegali spontanosti razvoja. 

Kot inštruktor na Hrvaškem, v Bosni, Makedoniji in na funkcijah v Slo- 
veniji, je poudarjal, da je uspešen razvoj socializma pri nas odvisen od enako- 
pravnosti, enotnosti in bratstva naših narodov in narodnosti ter njihove pove- 
zanosti v trdno, neuvrščeno, suvereno in neodvisno federativno socialistično sa- 
moupravno Jugoslavijo. To je mogoče doseči z uresničevanjem načela, zapisa- 
nega v ustavi, da je vsaka republika in pokrajina odgovorna za svoj razvoj, 
skladno z ustvarjenim dohodkom in po potrebi s solidarno pomočjo vseh. Po- 
dobno se je zavzemal tudi za policentrični razvoj Slovenije. Nasprotoval je 
osredotočenju industrije samo v nekaj centrih zato, da bi se mogla manj raz- 
vita območja hitreje razvijati, ob tem, da razvitejša območja ne bi stagnirala, 
da bi lahko spodbujala in zagotavljala enakomernejši razvoj vseh delov 
Slovenije. 

Poudarjal je pomen »razumnega gospodarjenja s splošnim ljudskim imet- 
jem in izpopolnjevanjem sistema nagrajevanja, ki je temeljna spodbuda za dvig 
produktivnosti in hkrati prispeva k vzgoji socialističnega človeka«, kot je dejal 
na predvolilnem zborovanju leta 1952. Vsakomur mora priti v zavest, da je 
njegov osebni in skupni družbeni standard in napredek odvisen od rezultatov, 
ki jih dosega posameznik, in od družbene produktivnosti dela. »Višji življenjski 
standard je mogoče doseči samo z višjo produktivnostjo«, je bila ena od nje- 
govih misli, ki jih je neštetokrat izrekel v svojih razgovorih z ljudmi po vaseh 
in tovarnah. 

Imel je izdelan pogled na kmečko vprašanje. »Imeti moramo jasno orien- 
tacijo in spodbujati iniciativo, da se rešujejo posamezni problemi na vasi z 
večjo prizadevnostjo kmečkih prebivalcev, da bodo sami reševali svoja vpra- 
šanja, npr.: vprašanja šol, vodovodov, cest itd.«. Zavedal se je, da tega ne bo 
mogoče z majhnimi kmetijami, temveč le, če bodo povezani interesi zasebnih 
kmetov z družbenimi interesi, ali drugače rečeno, če se bodo kmetje na temelju 
delitve dohodka po 'vloženem delu z različnimi »zadružnimi in drugimi obli- 
kami kooperacije in povezovanja« povezovali s produktivnejšo družbeno pro- 
izvodnjo. Razvijati je treba, je poudarjal, trgovino, ki bo, povezana s pro- 
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izvodnjo, imela tenak posluh za potrebe delovnih ljudi, ki jih mora zadovolje- 
vati skupno z malim gospodarstvom. 

Ni samo opozarjal na odprta vprašanja, temveč se je tudi angažiral in 
vodil boj subjektivnih sil pod vodstvom Komunistične partije oziroma Zveze 
komunistov. V vseh obdobjih se je globoko za'vedal, da napredno družbeno vlogo 
lahko uresniči le partija, ki je povezana z ljudskimi množicami, enotna in 
združena, na podlagi skupnega idejnopolitičnega programa, potreb in interesov 
delovnih ljudi, ne pa neživljenjskih direktiv, šablon ali nedotakljivih dogem. 
Prav s svojim delom na tem področju je pokazal, kako pomembno je, da orga- 
nizacija ne zanemari na videz še tako drobnih, toda za revolucionarno organi- 
zacijo, ki dela bodisi 'v ilegali ali pa v pogojih oborožene revolucije in sociali- 
stične preobrazbe, izredno pomembnih vprašanj. Poudarjal je pomen ustreznih 
metod dela z ljudmi v ljudsko-frontnem gibanju, zagotavljanju konspirativ- 
nosti in discipline v pogojih ilegale ter razširjanja in krepitve vloge partijskih 
celic. O tem je napisal številne prispevke. Kot je to terjal čas po vojni, je prav 
tako vztrajal na povezanosti komunistov in njihovem neposrednem angaži- 
ranju v vseh subjektivnih silah, zlasti v Osvobodilni fronti oziroma Sociali- 
stični zvezi delovnega ljudstva. Tedaj je pisal: »Od znanja in sposobnosti ko- 
munistov, da obvladajo gospodarske in druge probleme in da usposabljajo sa- 
moupravne organe, da zavestno spoznavajo ekonomske zakonitosti s širšega 
družbenega vidika in s teh pozicij rešujejo svoje neposredne naloge — je od- 
visna nadaljnja demokratizacija upravljanja in s tem manjša potreba po togih, 
administrativnih, regulativnih predpisih, ki so potrebni le, kadar samoupravni 
organi še niso sposobni razumeti in spoštovati skupnih interesov in se po njih 
ravnati.« 

Posebno pozornost je namenjal sindikatom. Ni jih razumel kot organizacijo, 
ki naj ščiti neke ozke sindikalne, zlasti socialne interese, temveč kot najmno- 
žičnejšo delavsko organizacijo, ki je odgovorna za stanje v delovnih kolektivih 
tako glede razvoja socialističnega samoupravljanja kot tudi gospodarjenja. Se 
več: že leta 1957 je kot neustrezno ocenil prakso, da sindikati »omejujejo 
svojo dejavnost le na delovne organizacije, premalo pa so aktivni v komunah 
oziroma ne mobilizirajo svojega članstva za soodločanje v njih«. 

Uspešen boj socialističnih samoupravnih sil proti težnjam, ki so zavirale 
uveljavljanje delavskega razreda in se zoperstavljale resničnemu prehodu od 
upravljanja v imenu delavcev k neposrednemu delavskemu samoupravljanju, 
je bil možen, ker je Komunistična partija oziroma Zveza komunistov bila in 
ostala povezana z delavskim razredom. Prav za to se je ves čas zavzemal Miha 
Marinko. 

Skratka, Marinko ni dal samo pomembnega deleža kot organizator in mo- 
bilizator ljudi, temveč je pomemben tudi njegov prispevek k teoretičnemu 
osmišljanju problemov razvoja vse naše družbe. 

Tovarišice in tovariši! Veseli nas, da Miha še zmeraj aktivno spremlja raz- 
voj naše družbe, ki ji je pomagal polagati temelje. Ves čas se tudi zaveda, kako 
važno je, da mlade generacije, ki prevzemajo odgovornost, nadaljujejo delo, 
oprte na tradicije revolucionarnega boja in revolucionarnih spoznanj njihovih 
predhodnikov, zakaj narod, ki zanemarja svojo zgodovino, ali se ji celo odreka, 
je obsojen na propad. Izkušnje našega boja in socialistične graditve prenaša 
na mlajše v mnogih neposrednih razgovorih in s pisano besedo, zlasti v knjigi 
»Moji spomini« in drugih objavljenih prispevkih. 

50* 
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Tako kot je bil Miha ves čas oster do razrednega nasprotnika, je bil vselej 
tudi nepristransko kritičen do vsega, kar preprečuje, da bi dobili delavci, pri- 
zadevni in delovni ljudje več besede, ne glede na to, ali so v Zvezi Komunistov 
ali ne, ob vsem tem pa je bil izredno dobrosrčen, preprost in s tenkim po- 
sluhom za tegobe preprostega človeka. 

Ko mu ob osemdesetletnici iskreno čestitamo, se ne oziramo le nazaj, na 
delo, ki ga je opravil, marveč mislimo na zadolžitev, ki nam jo je s tem svojim 
delom naložil, da dograjujemo vse tisto, za kar se je boril in kar je gradil. To 
moramo zaradi sebe in zaradi sijajnih revolucionarjev, ki so se žrtvovali za 
našo sedanjost in prihodnost in med katerimi zavzema eno najvidnejših mest 
Marinko. 

Tovariš Miha, želimo ti dobrega zdravja; imej prijetno zavest, da si na- 
pravil v svojem življenju, kar si mogel in kar je bilo potrebno. Želimo, da bi se 
vsak dan znova potrjevale tvoje besede: »Za vse to je bilo vredno živeti.« 
(Dolgotrajno ploskanje.) 

Predsednik Milan Kučan: Tovarišice in tovariši delegati! Predlagam, 
da vsi zbori Skupščine Socialistične republike Slovenije sprejmejo sklep, da se 
tovarišu Mihi Marinku ob njegovi osemdesetletnici podeli priznanje Sociali- 
stične republike Slovenije. 

Predlagam, da se tovarišu Marinku to priznanje podeli v naslednjem 
besedilu: 

Skupščina Socialistične republike Slovenije je na skupnem zasedanju zbo- 
rov, Predsedstva Socialistične republike Slovenije in delegacij družbenopolitič- 
nih' organizacij 30. septembra 1980. leta sklenila podeliti ob osemdesetletnem 
življenjskem jubileju Mihi Marinku, revolucionarju, narodnemu heroju in ju- 
naku socialističnega dela, predvojnemu organizatorju delavskega gibanja, se- 
kretarju pokrajinskega komiteja Komunistične partije Jugoslavije za Slovenijo, 
članu centralnega komiteja Komunistične partije Slovenije, članu politbiroja 
Centralnega komiteja Komunistične partije Jugoslavije, politkomisarju Glav- 
nega poveljstva slovenskih partizanskih čet, dolgoletnemu sekretarju Central- 
nega komiteja Komunistične partije Slovenije in Centralnega komiteja Zveze 
komunistov Slovenije, sekretarju Izvršnega odbora Osvobodilne fronte, pred- 
sedniku Glavnega odbora Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, 
članu najvišjih vodstev družbenopolitičnih organizacij in Socialistične republike 
Slovenije in Socialistične federativne republike Jugoslavije, predsedniku slo- 
venske vlade in prvemu predsedniku Izvršnega sveta, predsedniku Skupščine 
Ljudske republike Slovenije in članu Sveta federacije priznanje Socialistične 
republike Slovenije za izredne zasluge v predvojnem delavskem gibanju, pri 
organiziranju in utrjevanju Komunistične partije Slovenije in Komunistične 
partije Jugoslavije, pri njunem povezovanju z delavskimi in ljudskimi mno- 
žicami in pri utrjevanju enotnosti delavskega razreda, pri organiziranju in 
vodenju oborožene vstaje slovenskega naroda ter drugih narodov in narodnosti 
Jugoslavije v boju za zmagoviti razvoj socialistične revolucije, za izgradnjo 
ljudske oblasti in slovenske državnosti, pri utrjevanju bratstva in enotnosti 
narodov in narodnosti Jugoslavije, neodvisnosti socialistične samoupravne 
Jugoslavije kot skupnosti enakopravnih narodov in narodnosti ter njihovih so- 
cialističnih republik in avtonomnih pokrajin, pri graditvi temeljev za uspešen 
razvoj samoupravljanja ter pri zasnovi in razvijanju socialistične samoupravne- 
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demokracije, v boju za enakopravne odnose in solidarnost v mednarodnem de- 
lavskem ter komunističnem gibanju, za miroljuben razvoj in sodelovanje med 
narodi in državami sveta na načelih nevmešavanja, enakopravnosti in uresni- 
čevaja politike neuvrščenosti. (Dolgotrajno ploskanje.) 

Ugotavljam, tovarišice in tovariši delegati, da ta aplavz pomeni, da vsi 
zbori naše Skupščine sprejemajo tak sklep. Zato prosim tovariša Miho, da 
sprejme to priznanje. (Dolgotrajno ploskanje.) 

Spoštovane tovarišice in tovariši! Predsedstvo Socialistične federativne 
republike Jugoslavije je sprejelo sklep, da ob osemdesetletnem življenjskem 
jubileju našega tovariša Mihe Marinka, odlikuje tovariša Miho z Redom re- 
publike z zlatim vencem. Prosim predsednika Predsedstva, tovariša Viktorja 
Avblja, da mu to odlikovanje izroči. (Dolgotrajno ploskanje.) 

Tovariš Miha, sedaj si pa Ti na vrsti. Prosim! 

Miha Marinko: Dragi prijatelji, tovarišice in tovariši! Z Listino pri- 
znanja, ki jo danes sprejemam od vas delegatov vseh zborov slovenske skup- 
ščine, Predsedstva Socialistične republike Slovenije in delegatov družbenopoli- 
tičnih organizacij ter z visokim odlikovanjem, ki mi ga je podelilo Predsedstvo 
Socialistične federativne republike Jugoslavije, ste mi izkazali izredno pozor- 
nost, ki me je globoko ganila. 

Iskrena hvala tebi, tovariš Popit in tebi, tovariš Avbelj za prisrčne besede, 
s katerimi sta me ob tej priložnosti tovarisko in prijateljsko počastila. Hvala 
tudi tebi, tovariš Kučan! 

V tem trenutku se spominjam časov, ko so mi slovenski rudarski revirji, 
rudarski revirji v Franciji in drugod, odkrivali revščino, zaostalost in izkori- 
ščanje. 2e tedaj pred skoraj petdesetimi leti se je v meni utrdila odločnost, da 
ne poginem za francoske kapitaliste in da se ves posvetim našemu revolucio- 
narnemu gibanju. Tedaj sem imel svoje prijatelje že v Moskvi, s katerimi sem si 
dopisoval. Zvedel sem tudi za Titovo odločitev na bombaškem procesu. V meni 
se je utrdilo spoznanje in zavest o nuji organiziranega brezkompromisnega 
boja za obstanek in dostojanstvo človeka — delavca. V zadoščenje mi je, da je 
to mojo odločitev potrdilo moje kasnejše življenje. 

Brez kakršnegakoli osebnega napuha me preveva upravičen ponos, da 
sem se lahko bojeval v vrstah naše Komunistične partije in kasneje Zveze ko- 
munistov ter Osvobodilne fronte, za naso revolucijo, družno s takimi revolucio- 
narji, izvirnimi, ustvarjalnimi misleci in heroji naše dobe, kakor sta bila to- 
variš'Tito in Edvard Kardelj in kakršna sta bila tovariša Boris Kidrič in Tone 
Tomšič. Njim v čast se je v tem trenutku utrnila moja prva misel. Z njimi sem 
dojemal in gradil matico našega revolucionarnega gibanja, zasnove samo- 
upravnega socializma, neuvrščenosti in politiko mednarodnih odnosov Jugo- 
slavije in vsega kar je napravilo naše narode in narodnosti, v družbi ljudstev 
in držav sveta, tako pomembne in rekel bi nepogrešljive. 

Moja zahvala naj velja tudi številnim soborcem iz revirjev, slovenskim 
komunistom in delovnim ljudem, komunistom iz vseh jugoslovanskih republik 
in pokrajin, ki so mi s svojo zvestobo delavskemu razredu in svojim narodom, 
z zvestobo delu in ideji čim boljših delovnih, družbenih in človeških odnosov 
krepili zavest, vztrajati v težki borbi za zmago revolucije, za narodno in social- 
no osvoboditev in s tem bogatili moje revolucionarne izkušnje in spoznanja. 
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Iskrena hvala tovarišu Dolancu, ki je nedavno govoril v Trbovljah in vsem, 
ki so se me spomnili v teh dneh in ob tej priložnosti. Številne razborite misli 
in besede, polne notranje vsebine, so me globoko dojmile. 

Veličastna epopeja našega boja in zmag za dobro ljudstva je utrdila tudi 
v naših mladih rodovih zaupanje, zvestobo in zavest o njegovi vrednosti, tako 
da se bodo znali upreti vsake vrste nasilju in izkoriščanju, če bo potrebno. 

Želim, da bi bili v svojih prizadevanjih še uspešnejši in vztrajni, da ohra- 
nijo, dalje razvijajo in plemenitijo to, kar so delavski razred in delovni ljudje 
v boju ustvarili. (Dolgotrajno ploskanje.) 

Predsednik Milan Kučan: Spoštovane tovarišiee in tovariši, s tem je 
skupno zasedanje vseh zborov naše Skupščine in Predsedstva Socialistične re- 
publike Slovenije ter delegacij družbenopolitičnih organizacij, sklenjeno. 

Zdaj vas vse skupaj vabim na tovariško srečanje, ki je tu v prostorih Skup- 
ščine prirejeno v čast našemu slavijencu in njemu v skromno zahvalo. (Dolgo- 
trajno ploskanje.) 

(Skupno zasedanje je bilo končano ob 17.50.) 



22. oktobra 1980 

Predsedovala: Tina Tomlje, 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Začetek zasedanja ob 9.25. 

Predsedujoča Tina Tomlje: Pričenjam skupno zasedanje Zbora zdru- 
ženega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine Socialistične 
republike Slovenije, na katerem bomo poslušali poročilo predsednika Komisije 
Skupščine SR Slovenije za pripravo sprememb ustave SR Slovenije, tovariša 
Milana Kučana, k osnutku dopolnil k ustavi SR Slovenije in uvodno obrazlo- 
žitev podpredsednika Skupščine SR Slovenije, tovariša Ludvika Goloba, k in- 
formaciji o uveljavljanju metod in načinov dela Skupščine, njenih zborov in 
delovnih teles. 

Besedo ima tovariš Milan Kučan. 

Milan Kučan: Spoštovane tovarišice in tovariši delegati! Na 8. kon- 
gresu Zveze sindikatov Jugoslavije je tovariš Tito, poudarjajoč nalogo, da orga- 
nizirane socialistične sile posvetijo večjo pozornost delovanju delegatskega 
sistema, v katerem morajo delavci in vsi delovni ljudje odločati o celotni poli- 
tiki naše družbe, posebno o politiki razširjene reprodukcije in sklicujoč se na 
pozitivne izkušnje pri delu Predsedstva SFRJ in Predsedstva CK ZKJ, naglasil 
zahtevo, da se v vseh samoupravnih in državnih organih, v delegatskih skup- 
ščinah in organih družbenopolitičnih organizacij dosledno uveljavlja in neguje 
kolektivno delo. Kasneje je Predsedstvo CK ZKJ sprejelo zelo konkretne sklepe 
o tem, s kakšnimi ustavnimi in statutarnimi spremembami naj bi bila ta pobuda 
tovariša Tita uresničena, vključno s stališči o krajšem mandatu predsednikov 
kolektivnih organov. 

Predsedstvo SFRJ je 17. oktobra 1979. leta poslalo Skupščini SFRJ pred- 
log, da se začne postopek za spremembo ustave. Zvezni zbor Skupščine SFRJ 
je ta predlog sprejel in naložil ustavni komisiji, da naj prouči in oceni, katere 
izmed določb Ustave SFRJ bi utegnile biti ovira za popolnejše in doslednejše 
uresničevanje načel o kolektivnem delu, odločanju in odgovornosti in mandatni 
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dobi predsednika ter pripravi predlog besedila potrebnih dopolnil oziroma 
sprememb ustave. 

Skupščina SR Slovenije je sklep o začetku postopka za spremembo Ustave 
SR Slovenije sprejela z odlokom na sejah zborov 30. januarja letos. Komisiji za 
ustavna vprašanja so zbori naložili nalogo, da pripravi predlog za spremembe 
ustave. Te naj bi v celoti družbenih naporov za hitrejše uresničevanje sociali- 
stične samoupravne demokracije, torej demokracije združenih delavcev, pri- 
spevale k temu: 

— da se celoviteje in bolj dosledno uresničujeta z ustavo določena položaj 
in vloga delovnih ljudi in njihovih samoupravnih organizacij in skupnosti v 
procesu sprejemanja in izvrševanja odločitev v samoupravno združenem delu 
in v političnem sistemu socialističnega samoupravljanja ter družbi nasploh; 

— da se še naprej razvije in popolneje uveljavi temeljni smoter delegat- 
skega sistema in odnosov, torej povezovanja delavca in delovnega človeka na 
delovnem mestu v procesu proizvodnje z upravljanjem tega procesa in z uprav- 
ljanjem družbene reprodukcije ter funkcij politične oblasti; 

— da se ustvarijo pogoji za celovitejše razvijanje, krepitev in uveljavlja- 
nje osebne in skupne odgovornosti za družbeno odločanje v vseh ustanovah 
združenega dela in političnega sistema socialističnega samoupravljanja in 

— da se hitreje demokratizira in podružbi kadrovska politika, kar naj bi 
pripomoglo k večji, zavestnejši in enakopravnejši porazdelitvi pravic in od- 
govornosti v družbi, k uveljavljanju sposobnosti, znanja in dela ter k omeje- 
vanju teženj po profesionalnem opravljanju in prisvajanju upravljalskih 
funkcij. 

/Na podlagi takšnih idejnopolitičnih izhodišč, opredeljenih v okrepljeni 
družbenopolitični dejavnosti, ki je sledila pobudi tovariša Tita ter usmeritev 
sprejetih v zborih Skupščine SR Slovenije, je Komisija Skupščine SR Slove- 
nije za pripravo sprememb ustave SR Slovenije pripravila besedilo osnutka 
sprememb oziroma dopolnil ustave SR Slovenije. Komisija je na petih sejah 
analizirala določbe ustave SR Slovenije, da bi ugotovila, katere spremembe in 
dopolnitve ustave so potrebne za ustavno uresničitev teh zahtev oziroma načel. 
Sestav Komisije in način ter metode njenega dela na plenarnih sejah, na sejah 
skupine za koordinacijo ter na sejah delovnih skupin in podskupin so omogo- 
čale, da je bilo delo Komisije učinkovito ter na ustrezni idejni in strokovni 
ravni. Vključevanje družbenih in znanstvenih ter strokovnih delavcev v delo 
Komisije je omogočilo, da se je pri delu soočala in povezovala družbena in 
posebej politična praksa z ustavno-pravno teorijo in da so se na tej podlagi 
iskale najustreznejše rešitve za ustavno-pravno opredeljevanje in povzemanje 
družbenopolitičnih in idejnih usmeritev. 

Zavedajoč se pomembnosti in odgovornosti naloge, so si člani Komisije 
prizadevali, da bi pri delu zagotavljali kar največjo možno mero demokratič- 
nega razgovora pri soočanju stališč, mnenj in predlogov, kar je omogočilo, da 
so bili posamezni problemi premišljeni z različnih vidikov ter odločitve o vseh 
pomembnih vprašanjih soglasne. 

Komisija za pripravo sprememb ustave SR Slovenije je ves čas tesno in 
ustvarjalno sodelovala s Komisijo Skupščine SFRJ za ustavna vprašanja in — 
po našem mnenju —• prispevala znaten delež k njenemu delu. Naši delegati so 
v njej aktivno sodelovali s stališči, opredelitvami, argumenti in predlogi naše 
Komisije ter tako prispevali k iskanju skupnih stališč in rešitev, ki sicer še ni 
končano, je pa vendarle omogočilo v veliki meri približati poglede na nekatera 
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in v začetnih razpravah različno razumljena vprašanja. Skupno iskanje ustav- 
no-pravnih rešitev, ki je sicer bilo nujno tudi zaradi zagotavljanja enotnih te- 
meljev političnega sistema SFR Jugoslavije, je omogočilo, da smo v Komisiji za 
pripravo sprememb ustave SR Slovenije razmeroma kmalu in lažje prišli do 
predlaganega besedila njenih sprememb oziroma dopolnitev. 

Komisija je delo usmerjala na izhodiščih in ocenah, ki so v zadnjih letih 
opredeljevala aktivnost organiziranih družbenih sil pri razvijanju, uveljavlja- 
nju in utrjevanju političnega sistema socialistične samoupravne demokracije, 
vključno z ocenami, ki jih je o posameznih vidikih tega sistema sprejemala 
Skupščina SR Slovenije. Ta prizadevanja so bila vse od X. Kongresa ZK Jugo- 
slavije, katerega idejna in politična izhodišča so dobila svoj institucionalno- 
pravni izraz v ustavi, usmerjena v graditev takšnega političnega sistema, v ka- 
terem bo delovni človek v enakopravnih in demokratičnih odnosih obvladoval 
tokove družbene reprodukcije ter na tej podlagi tudi izvrševal oblast ter uprav- 
ljal druge družbene zadeve. Skupno hotenje teh prizadevanj je uveljaviti — 
glede na možnosti našega sedanjega zgodovinskega trenutka — socialistično 
samoupravljanje, torej takšne družbenoekonomske in politične razmere, v ka- 
terih bo, kot je zapisal Edvard Kardelj, »človek kar najbolj svoboden pri tak- 
šnem osebnem in družbenem ustvarjanju, da bo lahko — na podlagi družbene 
lastnine proizvajalnih sredstev — svobodno delal in ustvarjal...« Ocena, da 
razvoj političnega sistema zaostaja za stopnjo razvoja samoupravnih odnosov 
v združenem delu, je imela pomembne posledice na to, da smo se po XI. Kon- 
gresu ZKJ in VIII. Kongresu ZKS odločneje usmerili tudi v razvijanje in utrje- 
vanje političnega sistema, ki smo ga oprli na poznana Kardeljeva razmišljanja. 
Le-ta odpirajo tej demokraciji nove perspektive, ko z razčlenjevanjem obsto- 
ječega pluralizma samoupravnih interesov ter njegove objektivne družbeno- 
ekonomske pogojenosti in z iskanjem možnosti za njihovo demokratično uskla- 
jevanje v ustanovah političnega sistema v smeri skupnih družbenih hotenj, 
utemeljenih na zgodovinskih interesih delavskega razreda, dalje in celoviteje 
od spoznanj, s katerimi smo razpolagali ob pripravah na sprejem ustave, po- 
stavljajo njen popolnejši teoretični model. S postopno uveljavitvijo takšnega 
političnega sistema bo mogoče stabilnejši in hitrejši razvoj proizvajalnih sil in 
družbenoekonomskih odnosov, ker bodo ustvarjeni celovitejši pogoji, v katerih 
bo mogel delavec prek celotnega spleta odnosov v političnem in posebej v de- 
legatskem sistemu, v celotni družbeni organizaciji dela popolneje obvladovati 
vse vzvode politične oblasti ter svobodno in odgovorno odločati o celoti pogojev 
svojega dela, življenja, ustvarjanja in razvoja. Sele v takšni perspektivi bo 
naša socialistična samoupravna demokracija, ki je oblika diktature proletariata, 
postopoma prenehala biti razredno nasilje, kajti njena podlaga, jamstvo za 
njeno življenjskost in njene uspehe bo višji, popolnejši tip družbene organiza- 
cije dela, ki jo bo v primerjavi z meščanskimi, ustvaril in uresničil proletariat, 
kot je zapisal Lenin v Veliki pobudi. Delavsko samoupravljanje, razvoj občine 
kot komunalne asociacije združenega dela ter delegatski sistem, v katerem se 
odraža socialistična demokratična težnja, da bi bilo odločanje res družbeno, da 
bi se posamezne samoupravne organizacije in skupnosti kar naj neposredne je 
povezale in tako zagotavljale svojo samoupravno integracijo, so v sedanjih po- 
gojih socialistične graditve pri nas osnovno poroštvo za dosledno socialistično 
smer razvoja in za popolnejše ter celovitejše oblikovanje takšne družbene orga- 
nizacije dela. Seveda pod pogojem, da bodo nosilec teh teženj, ki so izraz ob- 
jektivnih procesov in že ustvarjenih materialnih pogojev v razvoju naše družbe, 
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organizirane sile socialistične zavesti. To je merilo njihove revolucionarnosti 
— obstoječe materialne pogoje v družbi izrabiti za nov prispevek v njenem gi-^ 
banju h komunizmu, kar je mogoče le, če se stihijska socialistična in napredna 
težnja delavskega razreda in samoupravno organiziranih delovnih ljudi poveže 
v njihovo zavestno socialistično akcijo. 

V tej perspektivi so razumljivi tudi naši sedanji napori za hitrejšo demo- 
kratizacijo političnih odnosov, ki naj zagotovijo delavcem in delovnim ljudem, 
da bodo uresničevali svoje interese, pravice in odgovornosti s skupnim in ena- 
kopravnim odločanjem v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih 
na vseh ravneh in v vseh oblikah samoupravne in politične organiziranosti 
družbe, v delegatskem sistemu ter v organih oblasti, ki so jih izvolili. Dosled- 
neje naj uveljavijo odločujočo pozicijo združenega delavca, da bo mogel v od- 
nosih medsebojne odgovornosti, vzajemnosti in solidarnosti gospodariti s ce- 
lotno družbeno reprodukcijo in obvladati politično in družbeno odločanje. To 
zahteva razvijanje in utrjevanje demokratičnih oblik in odnosov, ki bodo — v 
skladu s samoupravno interesno, pluralistično naravo naše družbe — omogočali 
neposredno in svobodno izražanje teh interesov ter njihovo enakopravno so- 
očanje, povezovanje in usklajevanje v zahtevnem procesu demokratičnega sa- 
moupravnega sprejemanja družbenih odločitev na delegatskih načelih. Da bi 
zmogla utrjevati in razvijati takšno naravo socialističnih samoupravnih politič- 
nih odnsov in učinkovito obvladovati temeljna družbena, razvojna in druga 
protislovja, je naša družba oblikovala zaokrožen sistem načel in odnosov, ki je 
izražen v ustavnem sistemu Jugoslavije. Zdaj je predvsem potrebno sprem- 
ljati njegovo delovanje ter odkrivati družbenopolitične in idejnopolitične raz- 
loge, zaradi katerih prihaja do razmeroma počasnega uveljavljanja teh načel v 
proizvodni in politični praksi naše družbe. Naloga, ki si jo na tej stopnji razvoja 
družbenoekonomskih in političnih odnosov postavljamo, je torej utrjevanje in 
razvoj političnega sistema socialistične samoupravne demokracije na družbeno- 
lastninskih osnovah družbenih odnosov, ne pa njegovo spreminjanje ali celo 
prilagajanje še nepresežnim državno ali skupinsko-lastninskim družbenoeko- 
nomskim odnosom. To je bilo temeljno izhodišče, na katerem je naša Komisija 
pobliže opredelila svoj odnos do postavljene naloge. 

V takšnem širšem okviru družbenih prizadevanj je Komisija razumela po- 
budo tovariša Tita kot zelo pomembno podporo splošni zahtevi po hitrejši de- 
mokratizaciji celote družbenopolitičnih odnosov in procesov oblikovanja in 
sprejemanja družbenih odločitev na samoupravnih temeljih, znotraj delegatske 
demokracije in posebej v delegatskem sistemu. Razumela jo je predvsem kot 
podporo zahtevi po krepitvi samoupravnega položaja delavca, tako glede raz- 
polaganja z novo ustvarjeno vrednostjo, torej glede obvladovanja vzvodov 
njegove ekonomske oblasti, kakor tudi glede obvladovanja funkcij njegove po- 
litične oblasti in vzvodov te oblasti, med katerimi je vsekakor najpomembnejši 
delegatski sistem. Ta se mora potrditi tudi kot sredstvo preseganja protislovja 
med posamičnim in skupnim interesom, med posameznikom in družbo, med 
posameznikom in kolektivom. Prav o tem bi se kazalo opreti trdneje na Ki- 
dričevo misel o tem, da je — citiram — »najmoralnejši smisel socializma ravno 
ukinjanje vsakega protislovja med kolektivom in posameznikom. Če kolektiv 
uničuje posameznika, je to absurdno nasprotje socializma. To bi bilo nečloveško 
in to bi lahko ogrožalo tudi sam socializem«. Sposobnost presegati ta nasprotja, 
sposobnost zagotavljati demokratično integracijo nosilcev parcialnih interesov, 
se mora potrditi v praktični preizkušnji; danes torej kot učinkovito sredstvo 
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obvladovanja težkih gospodarskih razmer z odločanjem tistih, ki neposredno 
nosijo posledice odločitev in z realističnim opredeljevanjem poti našega pri- 
hodnjega družbenoekonomskega razvoja, da bo zagotavljal trajno in trdno pri- 
hodnost, ki je pogoj ne le gospodarske in socialne, ampak tudi politične trd- 
nosti naše družbe ter neodvisnosti in neuvrščenosti socialistične Jugoslavije. 

Na podlagi takega razumevanja pobude je Komisija menila, da poglavitna 
smer njenega uresničevanja ne morejo biti samo normativne spremembe, ker se 
problema odtujevanja odločitev delavcem in delovnim ljudem ter drugih ne- 
gativnih družbenih pojavov, katerih svojevrsten izraz so tudi liderstvo, karie- 
rizem ter uzurpacija oblasti na tehnobirokratskih, skupinsko-lastninskih in 
etatističnih osnovah, ne da opravljati s formalnimi oziroma normativnimi spre- 
membami. To bi pomenilo spregledovati, da čedalje višja stopnja delitve dela, 
visoka stopnja urbanizacije, ohranjanje razrednih in drugih protislovij, ohra- 
nja tudi možnosti za uzurpacijo odločanja v družbi s strani birokracije in teh- 
nokracije, znotraj teh družbenih sil pa tudi ožjih skupin in posameznikov. Po- 
menilo bi spregledovati, da ti pojavi niso izraz pravnih pooblastil oziroma opre- 
delitev, ampak so izraz povsem konkretno obstoječih odnosov v določeni družbi 
in v obstoječem razmerju družbenih sil. Napačno bi bilo gojiti iluzijo o tem, da 
se lahko družbenoekonomske osnove teh pojavov in tendenc odpravijo s formu- 
lacijami v statutih in ustavi! Akcija organiziranih družbenih sil za hitrejšo 
demokratizacijo odločanja, za preseganje forumskega dela in s tem za podruž- 
bljanje politike v celoti, mora biti naravnana drugam, v odpravljanje družbeno- 
ekonomskih osnov teh teženj in v hitrejše uresničevanje političnega sistema 
socialističnega samoupravljanja. Zato je to pobudo mogoče uresničevati le v ce- 
loti družbenoekonomske in družbenopolitične vsebine samoupravnih in delegat- 
skih odnosov, katerih nepogrešljiva vsebina sta tudi kolektivno delo ter jasno 
opredeljena in uresničevana osebna in kolektivna odgovornost. 

Komisija meni, da gre tudi za dosledno uresničevanje nekaterih že spre- 
jetih in tudi v ustavi že zapisanih — a v družbeni praksi nedosledno spošto- 
vanih — načel o samoupravnem odločanju delavcev in delovnih ljudi v te- 
meljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, o delegatskem sistemu in 
odnosih, o odgovornosti — osebni in kolektivni — in tudi načel o uveljavljanju 
nadzora nad delom organov ter nosilcev samoupravnih, javnih in drugih druž- 
benih funkcij, od splošnega političnega nadzora v Socialistični zvezi pa vse do 
nadzorne vloge skupščin družbenopolitičnih skupnosti. Posebej zaslužijo po- 
zornost tista ustavna načela, ki se nanašajo na kadrovsko politiko, načelo o 
zamenljivosti, o omejevanju ponovne izvolitve, o nezdružljivosti funkcij in 
druga. Nespoštovanje teh načel dokazuje, da kadrovske politike še nismo uspeli 
bistveneje demokratizirati, da se o kadrovskih rešitvah v delegatskih, državnih 
in političnih strukturah odloča zaprto, brez udeležbe demokratičnih samouprav- 
nih in političnih struktur in brez večjega vpliva tistih, ki so nosilci pravic in 
odgovornosti v procesih odločanja. Komisija je menila, da zloma pogosto opor- 
tunističnega odnosa do uveljavljanja teh načel ne morejo izsiliti samo rigo- 
rozne norme o mandatni dobi predsednikov, da pa je celovito politično akcijo, 
naravnano k temu cilju, potrebno podpreti tudi z normativnimi in ustavnimi 
določili. 

Spremembe naj predvsem omogočajo okrepiti kolektivno delo in odgovor- 
nost organov samoupravljanja in oblasti, tudi z bolj izraženo skupno in osebno 
odgovornostjo njihovih članov za delo teh organov v okviru njihovih pristoj- 
nosti in posebej tudi za opravljanje nalog, ki so posameznemu članu v okviru 
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pravic in odgovornosti organa naložene. Skrajševanje mandatne dobe predsed- 
nika in omejevanje možnosti njegove ponovne izvolitve je le v vlogi krepitve 
takšne skupne in osebne odgovornosti. Komisija zato ni sprejela takšnih re- 
šitev, ki bi dopuščale razlago, da v naš ustavni in politični sistem šele uvajamo 
kolektivno delo in odgovornost. Sprejela pa je tiste, ki takšno delo in odgovor- 
nost utrjujejo in razvijajo, vključno z rešitvijo, ki je v našem ustavnem si- 
stemu nova, da je praviloma mandatna doba predsednika krajša od mandatne 
dobe članov organa. Pomembno izhodišče za delo Komisije so predstavljali 
sklepi Predsedstva CK ZK Jugoslavije o nalogah Zveze komunistov pri uresni- 
čevanju pobude tovariša Tita. Komisiji so bili napotilo za temeljito proučitev 
ustavno-pravnih razsežnosti njihove uveljavitve v ustavi. Menili smo, da je 
naloga Komisije, da po proučitvi ustavno-pravnih, teoretičnih in sistemskih 
vidikov posameznih vprašanj ter posledic posameznih rešitev za celoto ustavnih 
odnosov in načel, za učinkovitost delovanja političnega sistema v celoti in za 
ustavno funkcijo in položaj posameznih organov političnega sistema posamezne 
družbenopolitične skupnosti in za njihove medsebojne odnose, poišče rešitve, 
ki ne bodo posegale v temeljno zasnovo ustavnih odnosov in načel ter opozori 
na argumente, s katerimi predlaga oziroma zavrača posamezne rešitve. To naj 
omogoči tudi organom družbenopolitičnih organizacij, da na podlagi teh argu- 
mentov ponovno preverijo oziroma dopolnijo svoje prvotne opredelitve. Zato so 
o stališčih in argumentih naše Komisije med drugim razpravljali tudi na Pred- 
sedstvu SR Slovenije in Predsedstvu CK ZK Slovenije. Mnenja smo, da smo 
uspeli oblikovati rešitve, ki ustrezno uresničujejo idejnopolitične intence pobu- 
de tovariša Tita, ne da bi spreminjale — skladno z izhodišči o razvijanju in 
utrjevanju političnega sistema socialistične samoupravne demokracije — temelj- 
na načela in temelje družbenopolitičnega sistema kot jih sedaj opredeljuje 
ustava. 

Poleg tega zahteva uresničevanje Titove pobude celovit družbeni napor, 
ki ima v prvi vrsti idejnopolitične razsežnosti. Odgovornost za uspeh morajo 
prevzeti v okviru svojih pristojnosti vse družbenopolitične skupnosti s celotno 
strukturo svoje samoupravne, oblastne in politične organizacije ter njenimi 
subjekti. Zato je Komisija sprejela in podprla predlagano rešitev v delovnem 
besedilu Amandmaja II k ustavi SFRJ, s katerim se nadomešča sedanji 151. 
člen. Predlagana rešitev v okviru enotnih temeljev političnega sistema Jugo- 
slavije določa načelo, da traja mandatna doba vseh izvoljenih in imenovanih 
funkcionarjev največ štiri leta in da daljšo dobo lahko določa le ustava, načelo, 
da so vsi funkcionarji lahko izvoljeni največ dvakrat zaporedoma in načelo, 
da čas trajanja mandatne dobe in možnost ponovne izvolitve konkretno dolo- 
čata ustava ali statut. S tako rešitvijo je bil zavrnjen predlog, da bi konkretne 
rešitve glede teh vprašanj za vse družbenopolitične skupnosti, torej za občine, 
posebne družbenopolitične skupnosti, republike oziroma pokrajine enotno do- 
ločila ustava SFRJ ne glede na njihove specifične funkcije in ne glede na 
ustavni položaj in pristojnosti občine, republike oziroma pokrajine in federacije. 
Pri tem se je Komisija oprla na načelo I. razdelka Temeljnih načel ustave SFRJ, 
po katerem delovni ljudje ter narodi in narodnosti uresničujejo svoje suverene 
pravice v socialističnih republikah in v socialističnih avtonomnih pokrajinah v 
skladu z njihovimi ustavnimi pravicami in — kadar to v skupnem interesu tako 
določa ustava SFRJ — v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji. Prav 
tako se je oprla na načelo iz istega razdelka, po katerem narodi Jugoslavije, v 
interesu vsakega naroda in vsake narodnosti posebej in vseh skupaj, uresni- 
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čujejo in zagotavljajo v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji med 
drugim tudi enotne temelje političnega sistema, s katerimi se zagotavljajo 
skupni interesi delavskega razreda in vseh delovnih ljudi ter enakopravnost 
narodov in narodnosti. Tem načelom ustave SFRJ ustrezajo določbe v Ustavi 
SR Slovenije v Temeljnih načelih in v členih 1 in 2, ki opredeljujejo Sociali- 
stično republiko Slovenijo kot državo, ki temelji na suverenosti slovenskega 
naroda in ljudstva Slovenije, v kateri si delovni ljudje in občani zagotavljajo 
in uresničujejo svoje suverene pravice. V SFR Jugoslaviji pa uresničujejo le 
tiste, ki so v skupnem interesu delovnih ljudi in občanov ter narodov in na- 
rodnosti, določene z ustavo SFR Jugoslavije na podlagi sporazuma socialističnih 
republik in pokrajin. 

Ne da bi se podrobneje na tem mestu spuščal v razmišljanja o naravi ju- 
goslovanskega federalizma, se mi zdi vendarle potrebno opozoriti, da je vsebina 
in obseg enotnih temeljev političnega sistema Jugoslavije določena v II. po- 
glavju 2. dela ustave SFRJ, ki podrobneje opredeljuje temelje našega družbe- 
nopolitičnega sistema. O vsebini in obsegu teh določb pa je, skladno z že ome- 
njenim načelom, dosežen sporazum socialističnih republik in socialističnih avto- 
nomnih pokrajin. Zato in zaradi tega, ker ni ne družbenoekonomske, ne poli- 
tične potrebe, da bi ob sprejetju sedaj veljavnih ustav, doseženi sporazum 
spreminjali, tudi ni razlogov, da širimo obseg ustavnih določb o enotnih teme- 
ljih političnega sistema Jugoslavije. V okviru teh temeljev so socialistične re- 
publike in socialistični avtonomni pokrajini tudi doslej specifično, svojim pri- 
likam in družbenoekonomskim ter socialnim in kulturno-politično zgodovinskim 
razmeram ustrezno, urejale nekatera zelo pomembna vprašanja, kot npr. za- 
menljivost delegatov, pristojnosti zborov skupščin, način izvolitev in sestav 
predsedstev republik, predlaganje kandidata za predsednika izvršnega sveta, 
vlogo Socialistične zveze delovnega ljudstva v kandidacijskih postopkih in še 
nekatere, ki pa niso v ničemer oteževala delovanja političnega sistema 
Jugoslavije. 

Tudi v odnosu do pravic in odgovornosti občin in posebnih družbenopoli- 
tičnih skupnosti glede razvoja samoupravljanja v njih in v okviru tega tudi 
do določanja organiziranosti, ki v najustreznejši meri omogoča opravljanje 
njihovih družbenih funkcij, se je Komisija opredelila za sedanjo ustavno re- 
šitev, po kateri republika določa samo načela za samoupravno organiziranje 
občin in ne predlaga rešitev, s katerimi bi podrobneje posegala v organizacijo 
občine, v sestavo njenih organov ter v odnose med njimi. 

Komisija je pri delu spoštovala restriktiven pristop, ki je opredeljen v 
sklepih Predsedstva CK ZK Jugoslavije in v pobudi Predsedstva SFR Jugo- 
slavije, da se začne postopek za spremembo ustave SFRJ. Oba dokumenta 
namreč poudarjata, da se morajo spremembe ustave nanašati le na vprašanja 
organizacije in sestavo organov in na čas trajanja mandatne dobe predsednika. 
Zato smo pozornost osredotočili na vprašanje, katere določbe ustave SR Slove- 
nije predstavljajo oviro popolnejšemu in doslednejšemu uresničevanju načel o 
kolektivnem delu, odločanju, odgovornosti in načelu o krajši mandatni dobi 
in bi jih zato bilo potrebno spremeniti. Ob analiziranju ustavnih določb smo 
tako prišli do sklepa, da je tako opredeljene smotre in intence mogoče in po- 
trebno doseči brez formalnih ustavnih sprememb, ker v sami idejni in teore- 
tični zasnovi ustave ni ovir za uresničevanje načel kolektivnega dela in od- 
govornosti. Politični sistem socialističnega samoupravljanja z vsemi svojimi 
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načeli in iz njih izvedenimi institucijami predpostavlja in naravnost zahteva 
kolektivno delo in odgovornost. Zato je bilo enotno stališče, da ni potrebno 
spreminjati Temeljnih načel ustave in tudi ne temeljev družbenopolitičnega si- 
stema, razen tistih določb, ki opredeljujejo načela o trajanju mandatne dobe 
nosilcev družbenopolitičnih funkcij in možnosti njihove ponovne izvolitve. 
Temeljna načela ustave ter določbe o temeljih družbenopolitičnega sistema vse- 
bujejo in omogočajo uresničevanje kolektivnega dela, odločanja in odgovor- 
nosti vseh delavcev v združenem delu oziroma vseh delovnih ljudi in občanov 
v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter od njih izvoljenih 
organov oblasti in samoupravljanja, vključno z delegacijami in delegatskim, 
oziroma skupščinskim sistemom v celoti. Skladno z ostalimi izhodišči je Ko- 
misija menila, da je treba poglabljati in razvijati tako skupno in enakopravno 
delo ter odgovornost ter razvijati in utrjevati tudi kolektivno delo v organih 
oblasti. Spremembe, ki so potrebne zaradi popolnejšega in doslednejšega ures- 
ničevanja teh načel v organih družbenopolitičnih skupnosti pa naj upoštevajo 
specifičnost družbenopolitičnih skupnosti ter vlogo in funkcije, ki jo ima po- 
samezen organ v političnem sistemu Jugoslavije, republike, pokrajine oziroma 
občine. 

Poseben razlog, da se je Komisija zavzemala za tako restriktiven pristop 
k spremembam oziroma dopolnitvam ustave je dejstvo, da je ustava zgrajena 
kot konsistenten in celovit sistem odnosov in načel na družbenolastninskih 
osnovah. Vsaka predlagana sprememba mora upoštevati njen vpliv na celoto 
teh odnosov, posebej na družbenolastninske osnove družbenoekonomskih od- 
nosov, kot jih opredeljuje ustava. Takšno stališče bi lahko bilo celo konserva- 
tivno, če bi z njim branili družbene odnose, ki jih je razvoj prerasel, in bi torej 
bili ovira nadaljnjemu razvoju družbenoekonomskih odnosov in družbe kot 
celote. Dejstvo pa je, da prav te družbenolastninske osnove družbenih odno- 
sov še niso utrjene do takšne mere, da bi bile sposobne same, iz svoje notranje 
logike in moči reproducirati prevladujoče socialistične samoupravne odnose ter 
zgolj napredno zavest in opredeljevanja ljudi. Se vedno se ukvarjamo z vpra- 
šanji, kateri so družbenoekonomski in politični razlogi za razmeroma počasno 
uveljavljanje prav družbenolastninskih odnosov v našem življenju in pozi- 
vamo k hitrejšemu zlomu birokratskih in tehnokratskih, torej državno in sku- 
pinsko lastninskih odnosov in družbenih sil, ki so njihovi nosilci. 

Ta širša izhodišča so Komisiji služila tako pri pripravljanju predloga be- 
sedila dopolnil k ustavi SR Slovenije kot tudi pri delu naših predstavnikov v 
Komisiji Skupščine SFRJ za ustavna vprašanja. Ker danes obravnavamo le 
osnutek besedila dopolnil za spremembo ustave SR Slovenije, bi želel povedati, 
da je delo na pripravi sprememb k ustavi SFRJ teklo sicer sočasno, da je tudi 
ustavna komisija Skupščine SFR Jugoslavije že določila osnutek besedila 
amandmajev k ustavi SFRJ, da pa si je v procesu razčiščevanja posameznih 
predlaganih rešitev pridržala pravico, da o tem besedilu še razpravlja ter po 
možnosti zbliža nekatere razlike, ki še obstojijo v pogledih na funkcijo in po- 
ložaj Zveznega izvršnega sveta, načinu izvolitve njegovega predsednika, na nje- 
govo mandatno dobo in pooblastila. To naj bi opravila Komisija na seji 27. 
oktobra. To pa ni ovira, da ne bi mogli v naših zborih razpravljati o predla- 
ganem osnutku dopolnil, saj nam že doseženo soglasje glede vsebine predla- 
ganih rešitev v amandmajih I in II k ustavi SFRJ v zvezni ustavni komisiji in v 
odborih Zveznega zbora Skupščine SFRJ omogoča, da na podlagi enotnih iz- 
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hodišč, ki v okviru enotnih temeljev političnega sistema Jugoslavije vplivajo 
tudi na določbe ustave SR Slovenije, določimo besedilo osnutka amandmajev 
k ustavi SR Slovenije. 

Komisija predlaga zborom Skupščine SR Slovenije v razpravo osnutek 
petih ustavnih dopolnil. Njihovo temeljitejšo obrazložitev ste — tovarišice in 
tovariši delegati — dobili s poslanim gradivom za današnje zasedanje. Zato se 
bom zadržal samo na nekaterih njihovih poglavitnih značilnostih. 

Amandma I je enak prvemu amandmaju k ustavi SFRJ in predstavlja 
podrobnejšo razčlenitev načel o kolektivnem delu, odločanju in odgovornosti. 
V bistvu povzema ustavna načela, ki se nanašajo na ta vidik naše ustavnosti 
in deloma dopolnjuje ustavne določbe o temeljih političnega sistema. Ne glede 
na to, da so načela o kolektivnem delu in odgovornosti celoviteje formulirana 
v IV. razdelku Temeljnih načel ustave in v poglavju o položaju delovnih ljudi 
v družbenopolitičnem sistemu, je v Komisiji prevladalo mnenje, da je to do- 
polnilo vendarle koristno, ker razčlenjuje, celoviteje obravnava in združuje 
ta načela, izhajajoča neposredno iz pobude tovariša Tita in sklepov Predsed- 
stva CK ZKJ in ker ustava doslej teh načel ni opredeljevala na tak način. Če- 
prav dopolnilo samo po sebi ne odstranjuje ovir za doslednejše uresničevanje 
kolektivnega dela in odgovornosti in torej ne odgovarja v celoti zahtevi po 
restriktivnem pristopu, je Komisija menila, da je funkcija tega dopolnila v nje- 
govem prispevku k doslednejši uresničitvi načel o osebni in skupni odgovor- 
nosti. Razlogi za ta amandma torej niso prvenstveno ustavno-pravne, pač pa 
družbenopolitične narave, zato je potrebno njegovo vsebino razumeti kot 
ustavno-pravno podporo osnovnim ciljem celovite družbenopolitične akcije za 
uresničitev pobude tovariša Tita. Poudarja zlasti razredni značaj funkcij orga- 
nov oblasti in samoupravljanja ter drugih nosilcev samoupravnih, javnih in 
drugih družbenih funkcij. Poudarja, da kolektivno delo, odločanje in odgovor- 
nost teh organov in njihovih članov ni samo sebi namen, ampak mora biti nji- 
hovo uresničevanje dosledno v funkciji uresničevanja interesov delavskega 
razreda ter interesov, pravic in odgovornosti vseh delovnih ljudi. Je sinteza 
ustavnih načel o funkciji organov v našem političnem sistemu in njihovih te- 
meljnih obveznosti ter obveznosti nosilcev javnih in družbenih funkcij, da de- 
lujejo na način, ki bo prispeval k uveljavitvi položaja, pravic in odgovornosti 
delovnih ljudi v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih in prepre- 
čeval odtujevanje oblasti od delovnih ljudi in občanov. 

Poseben poudarek velja nameniti določbi, po kateri je vsak član kolektiv- 
nega organa osebno odgovoren za svoje delo in v skladu s svojimi pravicami 
in dolžnostmi za delo in odločitve tega organa. S tako določbo je nedvoumno 
dan poudarek kolektivnemu delu in kolektivni odgovornosti, pri čemer sta 
osebna odgovornost člana kolektivnega organa in kolektivna odgovornost organa 
nujna celota. Ta določba hkrati pomeni tudi dopolnitev določb ustave SR Slo- 
venije o odgovornosti, za katere je že sicer značilna posebej poudarjena osebna 
odgovornost. 

Prav tako velja omeniti tudi določbo, ki zavezuje kolektivne organe, da de- 
lujejo javno in na način, ki omogoča nadzor nad njihovim delom. Ta določba 
naj bi z ustavno-pravnega vidika prispevala k odpravljanju forumskega dela, 
ki predstavlja svojevrstno in najbolj razširjeno obliko odtujevanja odločitev 
delavcem, delovnim ljudem in občanom. 
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Amandma II zamenjuje sedanje določbe 182. člena Ustave SR Slove- 
nije in je nastal kot rezultat razjasnjevanj načelnih in teoretičnih vprašanj, ki 
sem jih omenjal v zvezi s 151. členom ustave SFRJ. Temelji na treh osnovnih 
načelih, in sicer: da traja mandatna doba funkcionarjev do štirih let, da so 
lahko funkcionarji izvoljeni na isto funkcijo največ dvakrat zaporedoma in da 
v okviru teh omejitev dolžino trajanja mandatne dobe in možnost ponovne iz- 
volitve za posamezne funkcionarje določajo ustava SR Slovenije oziroma statut, 
zakon ali poslovnik skupščine družbenopolitične skupnosti v skladu z ustavo. 

Tako zamišljen amandma k ustavi SR Slovenije povzema in je deloma 
tudi že realizacija izhodišč glede trajanja mandatne dobe voljenih in imenovanih 
funkcionarjev in drugih nosilcev samoupravnih, javnih in drugih družbenih 
funkcij ter glede njihove ponovne izvolitve, kot jih vsebuje drugi amandma 
k ustavi SFRJ. Amandma omogoča v specifičnih razmerah in pristojnostih po- 
samezne družbenopolitične skupnosti uresničitev političnih stališč o skrajšanju 
mandatne dobe predsednikov, kar naj prispeva k utrjevanju kolektivnega dela 
in odgovornosti. 

Potrebno je opozoriti na tri posebnosti: 
1. Amandma enako kot doslej ustava SR Slovenije ne določa mandatne 

dobe funkcionarjev Skupščine SR Slovenije. To vprašanje prepušča poslov- 
niku Skupščine v okviru načel, ki jih opredeljujeta prvi in drugi odstavek tega 
amandmaja. Dolžino mandatne dobe je že doslej določal poslovnik Skupščine 
SR Slovenije. Poslovnik delegatske skupščine ima v naši ureditvi poseben po- 
men, saj ga zbori sprejemajo na enak način in po postopku, kot velja za spre- 
jem zakonov in drugih splošnih aktov in ne ureja zgolj proceduralnih vprašanj. 
Poleg tega lahko delegatska skupščina s poslovnikom lažje prilagaja ureditev 
teh vprašanj v okviru načel tega amandmaja nalogam, ki jih ima skupščina v 
danih družbenoekonomskih in političnih razmerah, ustrezno družbenemu zna- 
čaju zamenljivega delegata, ne da bi to zahtevalo vsakokratno zahtevno proce- 
duro za spremembo ustave. Ob tem je bila Komisija mnenja, naj bi za zdaj 
poslovnik predpisal enoletno mandatno dobo za predsednika in podpredsednika 
Skupščine SR Slovenije in za predsednike zborov. 

2. Ustavna dopolnila, še posebej pa drugi amandma k Ustavi SR Slovenije 
ne določajo — kot sem že omenil — konkretne mandatne dobe za funkcionarje 
občinskih skupščin in njihovih izvršnih svetov. Tako odločitev je Komisiji na- 
rekovalo dejstvo, da ustava SR Slovenije že doslej ni določala dolžine mandatne 
dobe funkcionarjev občinskih organov in bi predpisovanje njihove mandatne 
dobe z ustavnimi amandmaji pomenilo poseganje v pravico občine do samo- 
upravljanja, širitev ustavnih določb o organizaciji občine in s tem odmik od na- 
čela restriktivnosti. V pripravljanju sprejema sedanje ustave je bilo ugotov- 
ljeno, katera so tista skupna načela o položaju in organizaciji občine, ki morajo 
biti v okviru enotnih temeljev političnega sistema urejena z ustavo SR Slove- 
nije. Med temi ni bilo načel o sestavi, izvolitvi in mandatni dobi organov ob- 
čine. Podrobnejše urejanje teh vprašanj bi pomenilo tudi jasno izraženo neza- 
upanje v občine, da one s svojimi statuti, v skladu s svojimi pristojnostmi ure- 
dijo ta vprašanja tako, kot to zahteva vsebina pobude tovariša Tita in sklepov 
Predsedstva CK ZKJ. Politična stališča so v enaki meri usmeritev za vse druž- 
benopolitične skupnosti in organizacije, kar pa ne terja uniformirane ureditve 
v različnih družbenopolitičnih skupnostih in omogoča, da se izrazijo posebni 
pogoji, v katerih delajo posamezne občine. Drugačna rešitev bi pomenila hkrati 
tudi dvom v učinkovitost družbenopolitične akcije, s katero je mogoče za- 
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gotoviti vso potrebno enotnost pri uresničevanju političnih stališč o kolektivnem 
delu, odgovornosti in trajanju mandatne dobe v občinah. Dosedanje izkušnje 
v naši republiki, zlasti izredno dosledne kadrovske spremembe v občinah v 
letu 1978, spremembe v občinskih vodstvih in vodstvih osnovnih organizacij 
Zveze komunistov, Zveze sindikatov in Socialistične zveze delovnega ljudstva, 
to dokazujejo in opravičujejo takšno stališče. 

3. Amandma prenaša urejanje mandatne dobe nosilcev pravosodnih funk- 
cij in družbenega pravobranilca samoupravljanja ter možnost njihove ponovne 
izvolitve oziroma imenovanja na zakon. Mandat sodnikov in sodelujočih pri 
sojenju in njihovo ponovno izvolitev je, deloma na podlagi izrecne ustavne 
določbe, ki obstoja v veljavi, že doslej urejal zakon. Tudi pri oblikovanju be- 
sedila drugega ustavnega amandmaja je bil poudarjen pomen strokovnosti pri 
sojenju in pomen stalnosti sodnikov, kar se je izražalo tudi v osemletni man- 
datni dobi in v uporabi načela reelekcije, kot enem izmed elementov neodvis- 
nosti sodišč. Komisija je želela z rešitvijo, predlagano v 4. odstavku prve točke 
drugega amandmaja na najbolj ustrezen način izraziti to hotenje; pričakuje pa, 
da bo v javni razpravi prišlo do pobud in predlogov, kako ustavnopravno ure- 
diti to vprašanje še bolj jasno in dosledno. 

Z amandmajem III, kot ga predlaga Komisija, ne bi posegali v 
ustavne določbe o funkciji, pristojnosti in sestavi Predsedstva SR Slovenije, niti 
v določbe o njegovih razmerjih do drugih organov. Dopolnilo drugače ureja le 
mandatno dobo in način izvolitve predsednika Predsedstva SR Slovenije. Pred- 
sednik Predsedsva, ki je po ustavi SR Slovenije voljen v občinskih skupščinah 
in skupščinah posebnih družbenopolitičnih skupnosti za dobo štirih let, naj bi 
bil odslej voljen v Skupščini SR Slovenije in sicer tako, da bi ga volili za dobo 
enega leta vsi zbori Skupščine SRS izmed sedmih, v občinskih skupščinah in 
skupščinah posebnih družbenopolitičnih skupnosti poprej izvoljenih članov 
predsedstva. Za predsednika Predsedstva SR Slovenije je lahko ista oseba iz- 
voljena največ dvakrat zapored. 

V Komisiji je bilo enotno sprejeto stališče, po katerem je glede na ustavne 
funkcije in kolektivni značaj Predsedstva SRS možno skrajšati mandatno dobo 
njegovega predsednika na eno leto z omogočanjem enkratne ponovne izvolitve. 
Komisija pa ne predlaga, da bi se spremenile določbe Ustave SR Slovenije, ki 
podrobneje opredeljujejo funkcijo predsednika predsedstva, ki naj bi še vna- 
prej v imenu predsedstva predstavljal SR Slovenijo, skrbel za izvrševanje skle- 
pov in aktov predsedstva in imel nekatere posebne pravice in dolžnosti med 
vojno oziroma ob neposredni vojni nevarnosti. Pri iskanju odgovora na vpra- 
šanje, kako je mogoče urediti način izvolitve predsednika predsedstva, je Ko- 
misija izhajala od tako opredeljenega položaja in funkcij predsednika. Sprejet 
je bil predlog, po katerem naj bi predsednika predsedstva vsako leto volila 
Skupščina SR Slovenije izmed njegovih izvoljenih članov. Enotno je bilo za- 
vzeto stališče, da glede na naravo funkcije predsednika predsedstva, kot je 
opredeljena v ustavi SR Slovenije, njegove izvolitve ni mogoče prepustiti čla- 
nom Predsedstva ter ga tako spremeniti v predsedujočega. Predložena rešitev 
je smotrna tudi s stališča položaja Skupščine SR Slovenije kot organa družbe- 
nega samoupravljanja in najvišjega organa oblasti v okviru pravic in dolžnosti 
republike. Volitve predsednika predsedstva bi bile hkrati priložnost, da skup- 
ščina vsako leto obravnava poročilo o delu predsedstva ter njegove pobude, sta- 
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lišča in predloge s področja ljudske obrambe, varstva z ustavo določenega reda, 
mednarodnih odnosov in drugih temeljnih političnih vprašanj, ki so v pristoj- 
nosti Skupščine SR Slovenije. 

S IV. amandmajem, kot ga predlaga Komisija, naj bi se zaostrila 
omejitev možnosti ponovne izvolitve za predsednika in člane Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije ter opredelila zahtevnejša večina za sprejemanje od- 
ločitev v izvršnem svetu. Komisija meni, da bi te spremembe ob doslednejšem 
uresničevanju obstoječih ustavnih rešitev lahko pomenile dodatno spodbudo 
za uresničevanje kolektivnega dela v izvršnem svetu ter za omejevanje ne- 
varnosti po preseganju ustavnih pooblastil, pravic in odgovornosti izvršnega 
sveta kot izvršilnega organa Skupščine ter teženj po neenakopravnih odnosih 
znotraj izvršnega sveta, karierizmu in drugih nevarnostih. 

Osnova takšnega restriktivnega pristopa je enotna ocena Komisije, da so 
določbe Ustave SR Slovenije, ki se nanašajo na sestavo, položaj, pristojnosti iz- 
vršnega sveta, na njegova razmerja do drugih organov pa tudi na položaj in 
pooblastila predsednika in članov izvršnega sveta ustrezne, ker upoštevajo 
specifičen položaj, ki ga ima izvršni svet v našem delegatskem skupščinskem 
sistemu kot organ, ki je odgovoren za uresničevanje politike in izvrševanje aktov 
skupščine, za stanje na vseh področjih družbenega življenja ter za usmerjanje 
in usklajevanje dela upravnih organov. Tako opredeljen ustavni položaj izvrš- 
nega sveta, zlasti njegova odgovornost za stanje na vseh področjih družbenega 
življenja, ki je na tako neposreden način naložena z ustavo samo izvršnemu 
svetu, zahteva, da deluje ta organ kot resnično homogeno, učinkovito in ope- 
rativno telo, ki je sposobno priti pred delegatsko skupščino z opozorili, poročili 
in predlogi za spreminjanje neustreznih stanj in odnosov ter zanje tudi pre- 
vzemati odgovornost. To je še zlasti pomembno, če upoštevamo zahtevne na- 
loge, ki jih pred organe državne uprave postavlja razvejan delegatski sistem 
in aktualna, zlasti notranje-gospodarska situacija in zaskrbljujoče razmere v 
svetu. 

Nedvomno je mogoče in potrebno storiti veliko več za še doslednejše ures- 
ničevanje kolektivnega dela tudi v Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije. 
Pri tem gre zlasti za to, da v praksi dosledneje zaživijo ustavne določbe o od- 
govornosti izvršnega sveta delegatski skupščini, določbe sistemske zakonodaje o 
državni upravi, o njenem odpiranju subjektivnim silam in celotni samoupravni 
in delegatski strukturi. Posebnega pomena za uresničevanje kolektivnega dela 
v izvršnem svetu je, da vsak član izvršnega sveta prevzema poleg odgovornosti 
za lastno delovno področje tudi odgovornost za delo in odločitve izvršnega sveta 
v celoti. Takšna usmeritev, ki je že sedaj vsebovana v ustavi, je zdaj še bolj 
izrecno zapisana v prvem amandmaju k ustavi SFRJ in prvem amandmaju k 
ustavi SR Slovenije, po katerem je vsak član kolektivnega organa osebno od- 
govoren za svoje delo in v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi za delo in 
odločitve tega organa. Ustava SR Slovenije določa, da odloča izvršni svet na 
sejah z večino glasov prisotnih članov. Čeprav je bila ta določba dopolnjena z 
nedavno sprejetim zakonom o sistemu državne uprave, ki je določil, da lahko 
izvršni svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov, je 
Komisija menila, da bi s strožjo določbo o potrebni večini za sprejem sklepov 
lahko dodatno spodbudili uresničevanje kolektivnega dela in odgovornosti v 
izvršnem svetu. Zato komisija predlaga ureditev, po kateri odloča izvršni svet 
z večino glasov vseh svojih članov. Po oceni Komisije in po mnenju tovarišev, 
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ki delajo v izvršnem svetu, takšna določba oziroma njena življenjska uporaba 
ne more ogroziti njegove učinkovitosti in operativnosti. 

Komisija je obširno razpravljala tudi o položaju predsednika izvršnega 
sveta in o njegovih pooblastilih, ki se nanašajo na predlaganje izvolitve in raz- 
rešitve članov izvršnega sveta. Pri tem je bilo poudarjeno, da ta pooblastila 
niso osebna pooblastila kandidata za predsednika, ki mu pred drugimi člani da- 
jejo nekakšne neupravičene prednosti, temveč naj mu omogočajo uresničiti iz- 
redno zahtevne dolžnosti in obveznosti pri zagotavljanju homogenosti, učin- 
kovitosti in operativnosti izvršnega sveta pri opravljanju njegovih ustavnih 
nalog. Ta pooblastila torej izrazito podpirajo uresničevanje kolektivnega dela v 
izvršnem svetu. Njihovo nadomeščanje, reduciranje funkcije predsednika na 
predsedujočega oziroma »kolektiviziranje-« te funkcije, pa bi pomembno ogro- 
zilo uspešno uresničevanje ustavne funkcije izvršnega sveta. K omejevanju 
možnih nevarnosti, ki jih lahko skrivajo omenjena pooblastila predsednika iz- 
vršnega sveta, je potrebno prispevati z doslednejšim uresničevanjem ustavnih 
določb o vlogi SZDL pri vodenju kandidacijskega postopka za izvolitev pred- 
sednika in članov, z doslednejšim uresničevanjem skupščinskega nadzora nad 
delom izvršnega sveta in organov uprave ter z zagotavljanjem družbenega 
vpliva na njegovo delo. Prepoved ponovne izvolitve predsednika in prepoved 
tretje zaporedne izvolitve, ki naj bi odslej veljala za člane Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, strožje opredeljena večina za sprejemanje odločitev 
izvršnega sveta, poudarjena odgovornost vsakega člana tudi za delo* in od- 
ločitve izvršnega sveta kot celote, dolžnost članov kolektivnih organov uprave, 
da upoštevana stališča in smernice organa, v imenu katerega nastopajo, dolž- 
nost organov, da delujejo na takšen način, ki omogoča uresničevanje družbe- 
nega nadzora nad njegovim delom in druge spremembe, naj bi prispevale k do- 
slednejšemu uresničevanju kolektivnega dela in odgovornosti v izvršnem svetu. 
Vse te določbe pa so samo dodatna spodbuda in lahko imajo pozitivne učinke 
samo kot sestavni del prizadevanj za uresničitev koncepta izvršnih funkcij in 
posebej tudi izvršnega sveta kot je opredeljen v veljavni ustavi SFRJ in ustavi 
SR Slovenije. Pri tem predlagane spremembe v četrtem amandmaju niso na- 
nastale iz potrebe po spreminjanju tega koncepta, temveč zato, ker ta koncept v 
praksi, v pogojih razmeroma še nerazvitega samoupravljanja in še ne celovito 
razvitih delegatskih razmerij ni dosledno uresničen. Pri tem pa Komisija ne za- 
vrača potrebe po poglobljeni razpravi o dograjevanju ustavne zamisli o položaju 
in vlogi izvršne funkcije v političnem sistemu, na načelih in izhodiščih, katerih 
rezultat so bili ustavni amandmaji iz leta 1971, sedanje ustavne določbe ter 
opredelitve in načela v Zakonu o temeljih sistema državne uprave in izvršnem 
svetu. Podlaga take razprave bi mogla biti le temeljita analiza delovanja iz- 
vršnih svetov in organov uprave, ki bi objektivizirala razloge za počasno uve- 
ljavljanje ustavnih določb, ki se nanašajo na njihov položaj in delovanje. Po 
mnenju Komisije je potrebno hitreje odpravljati zlasti družbenoekonomske 
razloge, manj pa iskati rešitve v drugačnih formalnih in organizacijskih 
rešitvah. 

S V. amandmajem je predlagano, da naj bi sodniki Ustavnega so- 
dišča SR Slovenije zadržali osemletno mandatno dobo brez možnosti ponovne 
izvolitve, medtem ko bi se predsedniku Ustavnega sodišča mandatna doba 
skrajšala z osmih na eno leto z možnostjo enkratne ponovne izvolitve. Takšna 
rešitev izhaja iz posebnega položaja, ki ga ima Ustavno sodišče kot samostojen 
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organ republike, ki je v skladu z ustavo nosilec varstva ustavnosti in zakonitosti 
in ustreza naravi kolektivnega dela in odgovornosti tega organa. Ob tej zahtevi 
ter ustreznih kadrovskih rešitvah, lahko skrajšanje mandatne dobe predsed- 
nika v določeni meri vpliva na doslednejše uresničevanje kolektivnega dela v 
Ustavnem sodišču ter popolnejši izenačitvi sodnikov po pravicah, dolžnostih in 
odgovornosti. V takšnih pogojih lahko vsak od sodnikov za določen, čas pre- 
vzame tiste posebne naloge, ki jih opravlja predsednik ustavnega sodišča kot 
so to vodenje sej, vzdrževanje stikov z organi republike in družbenopolitičnih 
organizacij in Ustavnim sodiščem Jugoslavije. 

Tovarišice in tovariši delegati! 

Ob tem ko predlagam zborom Skupščine SR Slovenije določitev osnutka 
amandmajev k ustavi SR Slovenije, Komisija meni, da morajo biti te dopol- 
nitve spodbuda in opora za družbeno in politično akcijo. Le tako lahko ti 
amandmaji prispevajo k nadaljnjemu razvoju naše družbe, pri čemer mora 
biti v središču pozornosti razvoj samoupravnih oblik socialističnih proizvodnih 
odnosov na družbenolastninskih osnovah in razvoj demokratične ureditve, ki 
temelji na takšnih oblikah proizvodnih odnosov. Boj za napredek družbe je 
mogoče izbojevati le s celovito in dobro organizirano ter vodeno politično aktiv- 
nostjo organiziranih družbenih dejavnikov, ta pa mora imeti podporo tudi v 
ustreznih ustavnih in pravnih normah. Ali so predlagani amandmaji k ustavi 
SR Slovenije lahko taka opora, bo morala oceniti javna razprava o osnutku 
dopolnil, ki ga bodo danes določili zbori naše skupščine. Komisija meni, da je 
smotrno organizirati javno razpravo hkrati o osnutkih amandmajev k ustavi 
SR Slovenije in ustavi SFR Jugoslavije pa tudi o osnutku sprememb statutov 
občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti, ki se dopolnjujejo in predstav- 
ljajo celoto. Prav talko Komisija meni, da je razpravo o amandmajih smotrno 
povezati z razpravo o najaktualnejših vprašanjih gospodarjenja, družbenoeko- 
nomskega razvoja in razvoja političnih odnosov. Le tako bo mogoče na praktič- 
nih problemih preverjati sposobnost in učinkovitost našega političnega sistema, 
ugotavljati ustreznost posameznih rešitev ter odkrivati družbenoekonomske 
razloge za to, da se posamezna ustavna načela in odnosi prepočasi uveljav- 
ljajo. To da lahko boljši rezultat od pogosto doktrinarnih in od življenja odmak- 
njenih razprav o sposobnosti in ustreznosti političnega sistema socialistične sa- 
moupravne demokracije, da rešuje tudi najzahtevnejša, vitalna vprašanja naše 
družbe in učinkovito presega njena razvojna protislovja. Takšno usmeritev 
javne razprave bo Komisija tudi predlagala Predsedstvu RK SZDL, ki bo orga- 
nizator in nosilec javne razprave. V tej razpravi bo potrebno preveriti re- 
šitve, ki jih je ustavna komisija predlagala kot možno ustavno uresničitev po- 
bude tovariša Tita, tudi z vidika njihove praktične uporabnosti učinkovanja 
in vplivanja na realne procese demokratizacije družbenih odnosov. 

Komisija Skupščine SR Slovenije za pripravo sprememb ustave SR Slo- 
venije predlaga zborom Skupščine SR Slovenije, da skladno s predlogi svojih 
delovnih teles določijo besedilo osnutka amandmajev ustave SR Slovenije v 
predloženem besedilu. Komisija tudi predlaga zborom Skupščine SR Slovenije, 
da jo pooblastijo za sodelovanje s Socialistično zvezo delovnega ljudstva Slo- 
venije pri spremljanju javne razprave in za to, da po končani javni razpravi 
poroča zborom. Hvala! 
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Predsedujoča Tina Tomlje: Hvala lepa! Prosim tovariša Ludvika Go- 
loba, če povzame besedo. 

Ludvik Golob: Spoštovane tovarišice in tovariši! Skupščina SR Slo- 
venije si je kot trajno nalogo postavila v svoj delovni program spremljanje de- 
lovanja delegatskega in skupščinskega sistema. Sklenila je, da bo sproti pre- 
verjala, kako skupščine družbenopolitičnih skupnosti prispevajo k ustvarjanju 
pogojev, ki omogočajo delavcem, delovnim ljudem in občanom, kot nosilcem 
oblasti, neposredno sodelovanje in vpliv pri sprejemanju družbenih odločitev. 
To svojo programsko nalogo je Skupščina SR Slovenije tudi dosledno ures- 
ničevala. 

2e v prejšnjem mandatu delegatske skupščine so zbori vsaj enkrat na leto 
razpravljali, kako se v SR Sloveniji uveljavlja delegatski sistem in uresničujejo 
delegatski odnosi in to v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, 
v občinskih skupščinah, v Skupščini SR Slovenije in v obeh zborih Skupščine 
SFRJ ter opredelili najaktualnejše naloge za nadaljnji razvoj delegatskega si- 
stema in uresničevanje delegatskih odnosov. 

Prva taka celovita obravnava je bila spomladi leta 1975 na seji RK SZDL 
Slovenije. Na osnovi stališč, usmeritev iz razprav v RK SZDL so zbori repu- 
bliške skupščine obravnavali analizo o uveljavljanju in izvajanju delegatskega 
sistema in delegatskih odnosov v temeljnih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih, v občinskih skupščinah in v Skupščini SR Slovenije. Skupščina je 
oblikovala ter sprejela ustrezna priporočila in sklepe, ki so takrat predstavljali 
program aktivnosti skupščin družbenopolitičnih skupnosti, temeljnih samo- 
upravnih organizacij in skupnosti ter njihovih delegacij ter družbenopolitičnih 
organizacij, v smeri stalnega izpopolnjevanja in dograjevanja delegatskega si- 
stema. Tako so bile na dnevnih redih sej zborov tri parcialne analize, ki so za- 
jemale posamezne dele problematike razvoja delegatskega sistema. Končno je 
skupščina v prejšnjem mandatu, ob izteku sedanjega mandata, analizirala svoje 
lastno delo. Sprejela je stališča, priporočila in sklepe o nadaljnjem uresniče- 
vanju delegatskega sistema v Skupščini SR Slovenije. 

Osnovni smoter analiziranja in spremljanja delegatskega sistema je v tem, 
da skupščina na podlagi svojega dela in izkušenj sprotno oceni, koliko so bile 
učinkovite akcjie in ukrepi družbenih dejavnikov pri uresničevanju skupščin- 
skih priporočil in sklepov, zlasti glede ustvarjanja pogojev, da bo delavec res- 
nično zagospodaril nad celoto družbene reprodukcije in imel vse vzvode poli- 
tičnega sistema v svojih rokah, se pravi, da bo vplival na vse tokove družbenega 
življenja ter v odnosih medsebojne odgovornosti, vzajemnosti in solidarnosti 
določal pogoje svojega dela in življenja;. Le tako bo z vso odgovornostjo utrje- 
val svoj družbenoekonomski položaj ter dosledno zagotavljal razvoj samouprave 
socialistične družbe. 

V mandatu te skupščine so zbori oktobra lani obravnavali poročilo o ures- 
ničevanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov v Skupščini SR Slo- 
venije. 

V vseh teh ocenah in analizah je bil ugotovljen znaten napredek v dogra- 
jevanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov. Vseskozi so bile potrjene 
ustavne rešitve in politične usmeritve, katerih cilj je podružbljanje funkcije 
oblasti in odločanja na vseh področjih in na vseh ravneh. 

Konkretno so bili ugotovljeni pozitivni premiki v dograjevanju delegat- 
skega sistema in delegatskih odnosov skozi vse aktivnejšo udeležbo in vlogo 
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številnih delovnih ljudi in občanov pri oblikovanju družbenih odločitev. Vedno 
bolj odprto delo delegacij in skupščin je omogočilo vse večje vključevanje šte- 
vilnih družbenih subjektov v pripravo in sprejemanje družbenih odločitev. Po- 
udariti velja tudi vlogo in pomen družbenih svetov, ki so v procesu sprejemanja 
odločitev zagotavljali organizirano obliko demokratične izmenjave in uskla- 
jevanja mnenj dejavnikov političnega sistema o načelnih vprašanjih določanja 
in izvajanja politike ter razvoja socialističnih samoupravnih odnosov. Ugotov- 
ljena je bila vedno bolj aktivna vloga družbenopolitičnih organizacij v delu 
delegacij, s čemer so dobivala stališča subjektivnega faktorja vedno večje mož- 
nosti za vpliv na družbene odločitve. S tem v zvezj je bilo ugotovljeno, da so 
po eni strani tako delegacije, kakor tudi skupščine vse bolj odprte do pobud, 
predlogov, mnenj ne samo delegatov, ampak tudi do znanstvenih, strokovnih, 
kulturnih in drugih družbenih subjektov in da so po drugi strani razprave v 
delegacijah in v skupščinah o predlogih izvršnih svetov, upravnih organov in 
drugih predlagateljev vedno bolj temeljite in kritične. Znaten konkreten na- 
predek je bil ugotovljen tudi v delu občinskih skupščin, ki s svojimi mnenji, 
predlogi in stališči vse bolj sodelujejo pri oblikovanju odločitev v republiki in 
federaciji. Vsi ti konkretni pozitivni premiki kažejo, da se pri delovnih ljudeh 
in občanih resnično utrjuje zavest, da je edino delegatska pot — od temeljnih 
samoupravnih organizacij in skupnosti do republike in federacije — tista, ki 
lahko pripelje do takšnih družbenih odločitev, ki temeljijo na resničnih intere- 
sih delavcev, delovnih ljudi in občanov. 

Pri konkretnem proučevanju, kako v delegatskem sistemu potekajo procesi 
oblikovanja delegatskih odločitev, kako se v te procese vključujejo delovni 
ljudje in občani, delegacije in delegati, družbenopolitične organizacije, izvršilni, 
upravni in strokovni organi ter drugi družbeni subjekti, pa se ugotavlja, da še 
vedno obstojajo slabosti, pomanjkljivosti, ki ovirajo učinkovitejše uveljavljanje 
neposrednih interesov delovnih ljudi in občanov ter njegov neposreden vpliv 
na družbene odločitve v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti. 

Razlogi, da delegacije temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti še ne 
opravljajo v celoti svoje z ustavo opredeljene funkcije in da skupščine še niso 
povsem zaživele v svoji samoupravni delegatski vlogi, so predvsem naslednji: 

A. Na ravni temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti: 

1. Se vedno nedosledno uveljavljeni samoupravni odnosi v temeljnih samo- 
upravnih organizacijah in skupnostih; zato so često odločitve delavcev, delov- 
nih ljudi in občanov v samoupravnih organih temeljnih samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti, kakor tudi v vseh oblikah neposrednega odločanja delavcev, 
sprejemane zelo formalistično. Na enak oziroma podoben način se sprejemajo 
tudi temeljne smernice oziroma stališča, ki naj bi bila podlaga za delo delegacij 
in delegatov v skupščinah. Vse to ima za posledico, da ostajajo delavci in de- 
lovni ljudje pri sprejemanju odločitev vse preveč pasivni, včasih celo nezain- 
teresirani. 

2. Delegacije v temeljnih samoupravnih organizacijah in krajevnih skup- 
nostih se marsikje še vedno ne smatrajo kot institucionalizirana oblika odlo- 
čanja delavcev oziroma delovnih ljudi in občanov, kot podaljšano samoupravno 
telo, prek katerega temeljne samoupravne organizacije in skupnosti vplivajo 
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na odločitve v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti. Zaradi takšnega odnosa 
in takšnega pojmovanja delegacij se delovni ljudje in občani, delavski sveti 
in drugi samoupravni organi ter družbenopolitične organizacije ne poslužujejo 
delegacij za uveljavitev njihovih interesov, ampak poskušajo reševati njihova 
življenjska vprašanja često tudi mimo delegatskega sistema. 

3. Premajhna povezanost delegacij za skupščine družbenopolitičnih skupno- 
sti z delegacijami samoupravnih interesnih skupnosti, premajhna povezanost de- 
legacij v isti temeljni organizaciji oziroma skupnosti med seboj, njihova pre- 
šibka povezanost z delavskimi sveti oziroma skupščinami krajevnih skupnosti 
kot osrednjimi organi samoupravljanja, pa tudi s poslovodnimi organi in stro- 
kovnimi službami. Vse to ima za posledico zaprtost delegacij, saj ne poznajo 
dovolj stališč, ki so bila glede teh vprašanj že oblikovana v samoupravnih orga- 
nih in v družbenopolitičnih organizacijah. 

4. Družbenopolitične organizacije se še niso v zadostni meri vključile v 
delo delegacij, kar ima za posledico, da delegatske in družbenopolitične akcije 
ne potekajo istočasno in koordinirano. Tako v stališčih delegacij niso vedno 
prisotne smernice, ki so jih o posameznih vprašanjih sprejele družbenopolitične 
organizacije. Družbenopolitične organizacije često ne spremljajo, kako poteka 
proces usklajevanja stališč v delegacijah in ne ponujajo predlogov, na katerih 
bi se različna stališča delegacij in delegatov zbližala in usklajevala. 

5. V temeljnih organizacijah združenega dela in v krajevnih skupnostih v 
splošnem še niso dovolj izoblikovani postopki, v katerih primerih naj bi prišla 
delegacija do temeljnih stališč prek zbora delavcev z njihovim osebnim izjav- 
ljanjem, kdaj preko delavskega sveta oziroma drugih organov samoupravljanja, 
kdaj pa lahko delegacija skupaj z družbenopolitičnimi organizacijami sama, 
na podlagi že sprejetih načelnih usmeritev, prevzame odgovornost za obliko- 
vanje temeljnih stališč. 

6. Sistem delegatskega informiranja še vedno ne zagotavlja v celoti ustrez- 
ne obveščenosti delegatov in delegacij o vseh pomembnejših vprašanjih z dela 
skupščin oziroma zborov in njihovih delovnih teles. Delegati so v mnogočem 
odvisni od informacij v sredstvih javnega obveščanja, ki pa so pomanjkljive 
glede poročanja o vsebini razprave v delegacijah in skupščinah. Nikakršnih 
informacij ni o aktivnosti samih delegacij pri oblikovanju stališč in predlogov. 
Vse to ostaja le znotraj posameznih delegacij ne da bi bile druge delegacije o 
tem informirane. Tudi gradiva, pripravljena za delegacije, ponekod ne ustrezajo 
potrebam za oblikovanje smernic in temeljnih stališč oziroma niso prilagojena 
potrebam posameznih faz obravnave. Ta gradiva niso vselej hkrati prisotna 
tudi v družbenopolitičnih organizacijah, kar le-tem onemogoča ali otežuje pravo 
politično aktivnost v delegacijah temeljnih samoupravnih organizacij in 
skupnostih. 

Te in še nekatere druge ugotovitve kažejo, da je razvoj delegatskega si- 
stema na temeljni ravni, to je v temeljnih samoupravnih organizacijah in skup- 
nostih, odvisen predvsem od družbenoekonomskega položaja delavcev in ob- 
čanov v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, da razvoj dele- 
gatskega sistema v celoti deli usodo razvoja in rasti samoupravljanja v teh 
skupnostih ter da so globlje spremembe oziroma dograjevanje delegatskega 
sistema in delegatskih odnosov predvsem tudi odvisni od uresničevanja vloge 
družbenopolitičnih organizacij v delegatskem sistemu. 
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B. Na ravni skupščin in družbenopolitičnih skupnosti- 

izhajajo iz dosedanjih analiz in ocen predvsem naslednje slabosti in pomanj- 
kljivosti: 

1. Predvsem velja ugotovitev, da se slabosti, ugotovljene pri delu dele- 
gacij v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih odražajo tudi v 
konferencah delegacij, v skupinah delegatov, v občinskih skupščinah ter vpli- 
vajo na sprejemanje odločitev v republiški skupščini in v zborih Skupščine 
SFR Jugoslavije. 

2. Delegacije so premalo medsebojno povezane pri oblikovanju in uskla- 
jevanju skupnih stališč. Za usklajevanje stališč med posameznimi delegacijami 
bi se morale uveljaviti konference delegacij, ki se ne bi smele zapirati iz- 
ključno v delegatsko strukturo, ampak bi morale postati z vključitvijo vseh 
ustvarjalnih sil socialističnega samoupravljanja, zlasti družbenopolitičnih orga- 
nizacij oblika najširše družbene konzultacije. Od slednjih zlasti od Socialistične 
zveze delovnega ljudstva in od Zveze sindikatov se pričakuje širša podpora in 
pomoč, zlasti pri organiziranju in usmerjanju teh konferenc. 

3. Posamezni zbori skupščin družbenopolitičnih skupnosti nimajo jasno iz- 
oblikovane svoje fizionomije. V njih so premalo prisotni specifični interesi po- 
sameznih sredin, saj ti ne prihajajo dovolj do izraza v stališčih delegacij te- 
meljnih samoupravnih organizacij in skupnosti. Zbori združenega dela še vedno 
niso v celoti mesto, prek katerega bi združeno delo uveljavljalo svoj odločujoč 
vpliv na družbenoekonomske odnose in razvoj in na družbene odločitve o do- 
hodku. V zborih krajevnih skupnosti oziroma v zboru občin prihaja premalo 
do izraza povezanost interesov delovnih ljudi in občanov v krajevnih skup- 
nostih s sprejetimi materialnimi možnostmi delavcev v tozd in v delovnih 
skupnostih. Zato prihaja v zborih krajevnih skupnosti oziroma v zboru občin 
do podobnih ali celo enakih razprav kot v zborih združenega dela. Tudi druž- 
benopolitični zbori bi morali po eni strani bolj omejiti svojo funkcijo na so- 
odločanje o vprašanjih, ki se nanašajo na uresničevanje, razvoj in varstvo 
socialističnega samoupravnega sistema, po drugi strani pa bi morali bolj uvelja- 
viti institut sprejemanja stališč, ki bolj ustreza funkciji družbenopolitičnih 
zborov, kakor pa njihovo enakopravno odločanje z ostalimi zbori ali celo nji- 
hovo samostojno odločanje. Teh svojih funkcij pa družbenopolitični zbori ne 
bodo mogli v celoti uresničevati, če družbenopolitične organizacije ne bodo v 
večji meri in pravočasno oblikovale smernic in stališč, ki naj bi jih delegati teh 
zborov uveljavljali v skupščinah. 

4. Občinske skupščine se še niso v zadostni meri uveljavile kot konference 
delegacij za zbore republiške skupščine, čeprav so na tem področju storjeni 
precejšnji napori in premiki. Tako se stališča za delegate v zborih republiške 
skupščine še vedno pretežno oblikujejo v skupinah delegatov. Skupine dele- 
gatov za zbor združenega dela bodo morale v tesnejšem sodelovanju s temelj- 
nimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi, z njihovim ustreznejšim or- 
ganiziranjem po interesnih območjih, z vključitvijo družbenopolitičnih organi- 
zacij, znanosti, strokovnih služb in drugih organiziranih družbenih subjektov 
v njihovo delo, prerasti v konferenco delegacij. Taka konferenca delegacij bi 
lahko postala učinkovita oblika družbene konzultacije vseh zainteresiranih 
družbenih dejavnikov v temeljnih organizacijah in v skupnostih in v občini 
prio blikovanju stališč za odločanje v republiški skupščini in v zborih zvezne 
skupščine. 



22. oktobra 1980 809 

Navedel sem samo nekatere oziroma najpomembnejše ugotovitve, do ka- 
terih smo prišli na podlagi analiz in ocen o delegatskem sistemu, ki so bile 
obravnavane v zborih Skupščine SR Slovenije. Te ocene so zlasti rezultat po- 
ročila o uresničevanju delegatskega sistema in delegatskih odnosov v Sociali- 
stični republiki Sloveniji, ki smo ga, kot že rečeno, obravnavali lansko leto 
v oktobru. 

Ob tej priložnosti so zbori med drugim sprejeli tudi sklep, da je potrebno 
na podlagi ugotovitev iz poročila zboljšati sedanje in vpeljati take metode dela, 
ki bodo omogočale delovnim ljudem in občanom v temeljnih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih ter njihovim delegacijam in delegatom še aktiv- 
nejše in kvalitetnejše uveljavljanje njihovih pravic, dolžnosti in odgovornosti 
v Skupščini SR Slovenije. 

Informacija o uveljavljanju metod in načinov dela v Skupščini SR Slove- 
nije, njenih zborov in delovnih teles, ki je danes pred vami, je dokument, ki 
skuša odgovoriti na zadolžitve, ki so jih dali delegati na sejah zborov v 
letu 1979. 

V današnji obravnavi bo torej potrebno sprejeti odločitve iz ožjega pod- 
ročja delovanja Skupščine SR Slovenije, njenih zborov in delovnih teles. Gre 
za opredelitev določenih metod in načinov dela v Skupščini SR Slovenije, torej 
na sklepni točki celotnega in zahtevnega procesa delegatskega odločanja. Gre 
za take oblike in metode dela v delovanju naše skupščine, ki naj pospešijo 
uresničevanje ustavnega načela, po katerem skupščine družbenopolitičnih skup- 
nosti, kot izvoljene in zamenljive delegacije delovnih ljudi in občanov v te- 
meljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter v družbenopolitičnih 
organizacijah, stalno zasedajo in so odprte do družbenopolitičnih in drugih 
družbenih dejavnikov, ki so sestavni del socialističnega samoupravnega sistema. 
To bo med drugim tudi ustvarjalo pogoje za stalno, aktivno opravljanje funkcij 
v temeljnih delegacijah, v konferencah delegacij, v občinskih skupščinah, v de- 
lovnih telesih in zborih Skupščine SRS, kakor tudi v zborih Skupščine SFRJ. 

Pri tem poudarjam, da dokument, ki vam je predložen, ne vsebuje nekih 
ukrepov za uvedbo povsem novih oblik in metod dela. V dokumentu, ki je pred 
vami, se zavzemamo za širšo in doslednejšo uporabo v zadnjem času že bolj ali 
manj uveljavljenih načinov dela, ki so se v praksi, kolikor so bili izvajani, že 
pozitivno izkazali. Gre tudi za to, da nekatere metode dela, ki smo jih doslej 
bolj razglašali, kot pa dejansko in dosledno izvajali, resnično izvedemo v naši 
vsakodnevni skupščinski praksi, da jih opredelimo in uzakonimo tudi v našem 
poslovniku ter jih tako uresničimo v postopku skupščinskega odločanja. Pri tem 
ne gre le za uporabo teh načinov in metod dela v sami skupščini, ampak tudi pri 
vseh drugih družbenih subjektih, ki sodelujejo pri oblikovanju skupščinskih 
odločitev. 

Prehajam na podrobnejši opis nekaterih načinov in metod dela, ki jih 
vsebuje predložena informacija. 

I. Programiranje dela 

Pri pripravi dokumenta smo izhajali iz ustavnih načel, da skupščinski si- 
stem na delegatskih osnovah predstavlja enoten organizem in mehanizem, saj 
so osnova skupščin družbenopolitičnih skupnosti na vseh nivojih delegacije 
temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti in delegacije družbenopolitič- 
nih organizacij. 2e samo to dejstvo zahteva, da je delo med skupščinami in delo 
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z vsemi družbenimi subjekti, ki sodelujejo v skupščinskem odločanju, koordi- 
nirano in sinhronizirano. To je temeljni razlog, da smo na prvo mesto postavili 
načine in metode pri programiranju dela Skupščine SR Slovenije. Programi 
dela predstavljajo namreč enega od bistvenih predpogojev za normalno in 
učinkovito delo skupščine, njenih zborov in delovnih teles. 

Programi dela se sprejemajo za obdobje enega koledarskega leta. Znano 
je namreč, da skupščina ob koncu leta sprejema oceno uresničevanja razvojne 
politike, sprejema eventualne korekcije in dopolnitve k družbenemu planu. 
Skladno s tem se sprejemajo ukrepi za uresničevanje plansko razvojnih ciljev. 
Vse to omogoča in nalaga, da zbori republiške skupščine za tako opredeljeno ob- 
dobje sprejmejo tudi svoj program aktivnosti. 

Pri programiranju dela je treba zagotoviti v največji meri demokratičnost 
pri pripravi in sprejemanju delovnega programa, uveljaviti je potrebno na- 
čelo kontinuiranega planiranja in iz vsebinskega vidika zagotoviti odprtost 
programa, uresničiti je treba čimvečjo povezanost in usklajenost delovnega 
programa s programi dela drugih družbenih dejavnikov, ki kakorkoli sodelu- 
jejo v skupščinskem odločanju, pri tem pa realno programirati in zagotoviti 
prioriteto reševanju najbolj aktualnih družbenih nalog. V programih dela zbo- 
rov je treba v bodoče tudi bolj načrtno uveljaviti funkcijo, ki jo ima Skupščina 
SRS pri spremljanju uresničevanja sprejete politike in aktov. 

Tem nalogam je prilagojen tudi postopek programiranja. Temeljni nosilci 
programiranja so zbori, ki na podlagi predlogov delegacij, delegatov, izvršnih 
svetov in vseh družbenih dejavnikov, ki kakorkoli sodelujejo v skupščinskem 
odločanju, pripravijo delovni osnutek programa, ki ga je potrebno, po poseb- 
nem postopku, v Skupščini SR Slovenije koordinirati in sinhronizirati. 

Dokument posveča potrebno pozornost tudi periodičnim delovnim na- 
črtom, ki se sprejemajo za obdobje enega trimesečja in ki vsebujejo časovno 
konkretizacijo obravnavanih nalog, ki so predvidene v letnem delovnem pro- 
gramu in tudi druge naloge, ki jih je potrebno v tem obdobju opraviti izven 
sprejetega delovnega programa. Periodični delovni načrt predvideva, kdaj bodo 
posamezne seje zborov in katera vprašanja bodo na posameznih sejah obrav- 
navana. Trimesečni delovni načrti konkretizirajo postopke v zvezi z obravnavo 
posameznih vprašanj ter vsebujejo dogovore družbenih subjektov, ki se vklju- 
čujejo v proces skupščinskega odločanja. Vse to naj bi omogočilo delegacijam 
temeljitejše priprave na seje zborov. 

II. Sklicevanje sej zborov in dnevni redi sej zborov 

Glede sklicevanja sej zborov in določitve dnevnih redov je v dokumentu za- 
vzeto stališče, da se je potrebno v bodoče orientirati na pogostejše seje zborov, 
s krajšimi dnevnimi redi, s čemer se bomo tudi približali uresničevanju ustav- 
nega načela, da skupščina stalno zaseda, obenem pa omogočili, da bodo delega- 
cije na posamezne seje delegirali delegate, ki najboljše poznajo obravnavano 
problematiko. Dosledno naj se uveljavi praksa, da so na eni seji obravnavana 
sorodna, med seboj povezana vprašanja, v zvezi s takšnimi sklopi pa naj pred- 
lagatelj v prvi fazi obravnave skupščini predloži oceno stanja na posameznih 
področjih s predlogi sistemskih rešitev in drugih ukrepov. 

Novost, ki jo dokument predlaga, so roki, v katerih morajo biti gradiva 
predložena skupščini. Po stališču, ki ga vsebuje dokument, morajo biti gra- 
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diva, ki naj jih obravnavajo zbori, predložena skupščini najmanj 40 dni pred 
sejami zborov, seje zborov pa morajo biti sklicane najmanj 30 dni pred dne- 
vom, določenim za seje zbora. Daljši rok naj bi omogočil dvakratno obravnavo 
gradiv v delovnih telesih zbora, o čemer bo govora še kasneje. 

Zavzeto je tudi stališče, ki ga v praksi že izvajamo, da je potrebno delega- 
tom hkrati s sklicem poslati tudi osnovno gradivo za vse točke dnevnega reda, 
po možnosti pa tudi poročila delovnih teles z njihovih prvih obravnav, kakor 
tudi stališča družbenopolitičnih organizacij, republiških družbenih svetov in 
drugih družbenih dejavnikov v zvezi z obravnavo vprašanj in aktov, kolikor 
so taka stališča in mnenja že na voljo. 

Kasnejše razširitve dnevnih redov sej zborov so možne izjemoma in to ka- 
dar gre za obravnavo zakonov po hitrem postopku oziroma kadar to zahteva 
druga izredna potreba, tako v republiki, kakor v federaciji. O tem, ali se potem 
dejansko zadeve, s katerimi je bil razširjen dnevni red, tudi obravnavajo na 
seji, odločijo delegati zbora, ko na začetku seje določijo dnevni red seje. De- 
legati imajo torej še vedno možnost, da odklonijo obravnavo takšnih vprašanj, 
če menijo, da ni bilo upravičenih in utemeljenih razlogov za kasnejšo razširitev 
dnevnega reda. 

III. Delovna telesa Skupščine in zborov 

Izhajajoč iz ugotovitve, da delovna telesa v stalni sestavi niso mogla v ce- 
loti uresničiti vloge, ki jo imajo kot metoda dela zborov, ki jih sestavljajo za- 
menljivi delegati, so v dokumentu predvidene glede delovnih teles naslednje 
novosti: 

1. Delovna telesa naj bi vsa pomembnejša vprašanja, ki so na dnevnem 
redu sej zborov, obravnavala dvakrat. 

Pri prvi obravnavi, ki naj bi jo opravila še pred sklicem seje zbora, naj bi 
delovna telesa ocenila, ali so gradiva pripravljena v skladu z določbami po- 
slovnika in primerna za obravnavo v zborih in za sprejemanje ustreznih od- 
ločitev. Opozorila naj bi na bistvena sistemska in razvojna vprašanja, na vse 
dileme, ter na odprta vprašanja, ki jih je potrebno razčistiti, kar naj bi usmer- 
jalo razpravo v delegatski bazi. 

Pri drugi obravnavi pa delovno telo ugotovi in oceni, kako so usklajena 
različna stališča glede zadeve, ki je na dnevnem redu in to na podlagi pripomb, 
mnenj in predlogov delegatov in delegacij. 

Pogoj za tako vsebino druge obravnave v delovnem telesu zbora pa je na 
strani delegacij, skupin in konferenc delegatov ter občinskih skupščin. Delovno 
telo bo lahko ugotovilo in ocenilo, kakšna so stališča delegatov samo, če bodo 
razprave v delegacijah, konferencah delegacij, v skupinah delegatov in v ob- 
činskih skupščinah ter v družbenopolitičnih organizacijah najmanj 15 dni pred 
sejo zbora in če bodo delegati in drugi družbeni dejavniki neposredno po raz- 
pravi poslali zborom skupščine svoja mnenja, stališča in predloge o obravna- 
vanih vprašanjih. Potrebno bo torej na Vsak način prekiniti z dosedanjo prakso, 
po kateri se delegacije, skupine delegatov in občinske skupščine sestajajo v 
zadnjih dneh pred sejo zbora. 

Ce bomo uspeli na vseh ravneh delo organizirati tako, kot je v dokumentu 
predlagano, bo v veliki meri olajšan in tudi pospešen proces sporazumevanja, 
dogovarjanja in usklajevanja v zborih. 
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2. V dokumentu je tudi zavzeto stališče, da bomo morali v bodoče odloč- 
neje in dosledneje oblikovati delovna telesa za določeno nalogo, na primer za 
proučitev določenega vprašanja, za spremljanje in obravnavo posameznega akta 
od pobude do njegovega sprejema itd. Ta delovna telesa bodo sestavljali dele- 
gati, ki bodo zaradi boljšega poznavanja problematike lažje opravljali svoje 
naloge. Ta način bo omogočil angažirati več delegatov posameznega zbora za 
delo v delovnih telesih, s čimer bo na nek način uresničeno načelo zamenljivega 
delegata tudi v delovnih telesih. 

Delovna telesa za določeno nalogo naj bi imela enaka pooblastila kakor 
stalna delovna telesa. Ko tako delovno telo opravi svojo nalogo, za katero je 
ustanovljeno, preneha delati. 

IV. Koordinacija 

V prizadevanjih, da bi zagotovili čimboljše pogoje za delo delegatov v re- 
publiški skupščini, smo razvijali koordinacijo, ki je potrebna v pripravah na 
seje delovnih teles in zborov. Pri tem nam je bilo vodilo, da je to ena izmed 
oblik, s katero se sproti ugotavljajo različni interesi in s tem prispeva k čim 
večji usklajenosti dela v postopku obravnave posameznih vprašanj. Ko sproti 
ocenjujemo delo po zaključenih obravnavah, ugotavljamo, da je uvedena praksa 
usklajevanja ugodno ocenjena, saj so seje delovnih teles in zborov kvalitet- 
nejše pripravljene, samo delo v vseh telesih pa s tem racionalnejše poteka. 

Usklajevanje dela ima svoj odraz tudi v odnosu do predlagateljev gradiv, 
s katerimi se sproti razčiščujejo odprta vprašanja in se jih opozarja na kon- 
kretne probleme, ki pridejo v razpravah do izraza. 

V. Zakonodajni postopek 

V preteklem obdobju je Skupščina opravila zelo zahtevno in obsežno delo 
na usklajevanju republiške zakonodaje z ustavo in z zakonom o združenem 
delu. Številna zakonodajna področja so bila celovito in sistemsko na novo ure- 
jena, nekatera od njih pa bo še potrebno urediti in so sedaj v zakonodajnem 
postopku. Glede na to, da je bilo potrebno nekatera področja z republiško za- 
konodajo povsem izvirno urediti, so spremljale to delo objektivne težave in po- 
manjkljivosti. Zato je Skupščina to svojo dejavnost posebej ocenila in sprejela 
resolucijo o temeljih zakonodajne politike republike, kasneje pa tudi stališča 
in sklepe o uresničevanju te resolucije, s katerimi je opredelila naloge in 
usmeritve za vse dejavnike, ki sodelujejo v zakonodajnem postopku. Sprejeta 
resolucija in njeno dosledno izvajanje bo tudi pri nadaljnjem zakonodajnem 
delu morala biti delegatom trdna opora v procesu nadaljnjega dograjevanja 
sistemske zakonodaje. 

Dokument, ki je danes v obravnavi, vsebuje nekatere predloge, kako v 
poslovniku na novo urediti oziroma spremeniti nekatere postopke pri zakono- 
dajnem delu. 

Vse pobude in predloge iz zakonodajnega področja, ki jih vložijo samo- 
upravne organizacije in skupnosti, društva in občani naj bi v bodoče obravna- 
vala Zakonodajno-pravna komisija republiške skupščine in ocenila njihovo 
utemeljenost. Prav tako bi ta komisija po enakem postopku obravnavala za- 
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hteve za izdajo zakona, ki bi jih vložili Vrhovno sodišče SRS, Sodišče združe- 
nega dela SRS in družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije. 

Ureditev v sedanjem poslovniku republiške skupščine, po kateri mora de- 
legata, ki ne vloži amandmaja k predlogu akta 14 dni pred sejo, podpreti še 
najmanj 9 delegatov, je pravzaprav le povzetek stare parlamentarne procedure, 
ki ne ustreza sedanjemu sistemu delegatskih odnosov. Vsekakor bi vsebini 
delegatskega razmerja, v katerem je delegat nosilec interesov svoje samo- 
upravne sredine, bolj ustrezalo, da bi delegat lahko vložil amandma do 10 dni 
pred sejo s tem, da po tem roku delegat praviloma pristojnemu zboru ne bi več 
mogel predložiti amandmajev, razen iz posebno utemeljenih razlogov, ki bi jih 
moral navesti. O utemeljenosti razlogov za vložitev amandmaja bi se v zboru 
opravila posebna razprava s tem, da bi zbor z glasovanjem odločil, ali bo vlo- 
ženi amandma tudi obravnaval. 10-dnevni rok za predlaganje amandmaja in 
postopek po tem roku naj bi veljal za vse pooblaščene predlagatelje zakona, 
razen za predlagatelja zakonskega predloga in za Izvršni svet, za katera bi še 
naprej veljala dosedanja ureditev o pravici do predlaganega amandmaja do 
konca obravnave v zboru. 

Predlagano je tudi, da se v poslovniku na novo urede institut skrajšanega 
postopka za sprejemanje zakonov, institut umika in institut odložitve oziroma 
prekinitve obravnave na predlog predlagatelja akta. 

Z vidika približevanja uresničitve načela, da je za odločitev v delegatski 
skupščini potrebno doseči v največji možni meri soglasje nosilcev samoupravnih 
interesov, je potrebno pred odločitvami dosledneje uresničevati določbe poslov- 
nika republiške skupščine o ugotavljanju stopnje soglasja s predhodnim izjav- 
ljanjem, ker se bodo na podlagi izida takega glasovanja pristojni zbori repu- 
bliške skupščine lažje odločili, ali naj se sklepanje o zakonu odloži in ali naj 
se predlog zakona vrne v fazo zakonskega osnutka in se ga ponovno obravnava 
kot zakonski osnutek. Sploh bi se bilo treba pri glasovanjih v večji meri po- 
služevati tega instituta v vseh primerih, ko iz poročil delovnih teles oziroma 
iz razprav delegatov na sejah zborov republiške skupščine izhajajo razlike glede 
stališč o reševanju bistvenih vprašanj. 

VI. Obravnava aktov iz pristojnosti zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ 

Glede obravnave aktov iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ poudarjamo nujnost doslednejšega in širšega vključevanja delegacij 
in delegatov, konferenc delegacij, občinskih skupščin in družbenopolitičnih 
organizacij v oblikovanje stališč do teh aktov, kot tudi v oblikovanje programa 
dela Zbora republik in pokrajin. Za delo republiške skupščine je zlasti po- 
membno, da Izvršni svet, pristojni republiški upravni organi in naša delegacija 
poročajo o predhodnem postopku usklajevanja zveznih aktov do predložitve 
Skupščini SR Slovenije v soglasje, kar naj postane stalna metoda dela. V po- 
stopku obravnave in dajanja soglasja zveznim aktom je potrebno zagotoviti 
dvostopenjski postopek, tako da v fazi osnutka opredelimo stališča in zahteve 
skupščine, ki jih naj delegacija uveljavi v postopku usklajevanja, v fazi pred- 
loga pa ugotovimo, kako so naša stališča upoštevana ter damo ali odklonimo 
soglasje. 

Ob obravnavi vprašanja dajanja soglasij k aktom, ki jih sprejema Zbor re- 
publik in pokrajin Skupščine SFRJ, v nekaterih primerih pa tudi Zvezni zbor 
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te skupščine, se zastavlja tudi širše vprašanje koncepta in oblik sporazumevanja 
in usklajevanja stališč. Menim, da je potrebno prakso in potek tega usklajeva- 
nja usmerjati predvsem v ustvarjene možnosti, da se celoten proces usklajeva- 
nja od zasnove zakonov in drugih splošnih aktov do njihovega sprejemanja v 
celoti izvede v okviru Skupščine SFRJ. V skladu s tem naj se funkcija med- 
republiških komitejev omejuje predvsem na njihovo ustavno funkcijo, to je na 
usklajevanje stališč glede izvršilnih predpisov, ki jih izdaja Zvezni izvršni svet, 
funkcija Zveznega izvršnega sveta pa na naloge, ki izhajajo iz funkcije pred- 
lagatelja zakonov in drugih splošnih aktov, ki se sprejemajo na podlagi so- 
glasja republiških in pokrajinskih skupščin. To pa pomeni, naj se omejuje na 
nalogo spremljanja procesa usklajevanja stališč v okviru Skupščine SFRJ in 
na njegovo dejavnost, ki naj v skladu s potekom tega procesa prispeva k po- 
speševanju postopka usklajevanja stališč (dajanje pobud, ocen, navajanje dej- 
stev in podatkov, predlaganje možnih oziroma variantnih rešitev itd.). V tej 
smeri bi bilo treba usmeriti delovanje članov medrepubliških komitejev iz SR 
Slovenije, predvsem s tem, da vplivajo na izvajanje takšnih usmeritev, da pa v 
okviru funkcije teh komitejev ves čas aktivno sodelujejo s Skupščino SR Slo- 
venije, njenimi zbori, delovnimi telesi, z delegacijo republiške skupščine v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ in z našimi delegati v Zvez- 
nem zboru. 

V tako opredeljenem postopku obravnave zveznih aktov je poudarjena po- 
treba po še aktivnejši vlogi delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru repu- 
blik in pokrajin, zlasti pri oblikovanju stališč skupščine na podlagi koordina- 
tivne vloge delegacije med Izvršnim svetom, Gospodarsko zbornico Slovenije, 
družbenopolitičnimi organizacijami in zainteresiranimi drugimi organi in orga- 
nizacijami v republiki. 

VII. Obravnava aktov iz pristojnosti Zveznega zbora skupščine SFRJ 

Pri obravnavi aktov iz pristojnosti Zveznega zbora Skupščine SFRJ po- 
udarjamo potrebo po še tesnejšem povezovanju delegatov v Zveznem zboru z 
občinskimi skupščinami in njihovimi temeljnimi delegacijami kot delegatsko 
bazo za ta zbor, da bi tako zagotovili večji vpliv le-teh na odločitve v Zveznem 
zboru. Pri obravnavi aktov, ki so posebnega pomena za republiko in je podan 
tudi ustrezni interes, pa bo potrebno, da se vključi v obravnavo tudi Skupščina 
SR Slovenije in druge inštitucije političnega sistema na ravni republike. 

VIII. Sodelovanje Skupščine SR Slovenije s Skupščinami samoupravnih 
interesnih skupnosti 

Informacija opozarja tudi na nekatera vprašanja v zvezi z uveljavljanjem 
skupščin samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti, 
ki enakopravno odločajo z zbori Skupščine SR Slovenije. 

Pri tem je potrebno posebej izpostaviti vprašanje ali ne bi kazalo pri od- 
ločitvah o izločitvi dela dohodka za skupne in splošne družbene potrebe ter o 
namenu in obsegu sredstev za te potrebe vključevati v enakopravno soodlo- 
čanje z zborom združenega dela republiške skupščine tudi ustrezne samouprav- 
ne interesne skupnosti. Za razrešitev tega vprašanja se predlaga, da bi zbori 
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na današnji seji sprejeli sklep, da je potrebno skupaj s skupščinami samouprav- 
nih interesnih skupnosti proučiti ali sedanje pristojnosti zborov ustrezajo nji- 
hovi ustavno opredeljeni vlogi. 

IX. Pobude, predlogi in vprašanja delegatov 

V zadnjem času skušamo tako pri opredeljevanju dela skupščine kot pri 
obravnavi posameznih zadev vse bolj slediti pobudam in predlogom delegatov. 
Ne le tistim, ki so v formalni obliki predložene zborom, pač pa tudi pobudam 
in predlogom ter vprašanjem, ki izhajajo iz razprav delegatov na seji zbora. 
Zato kot metodo dela opredeljujemo tudi obveznost strokovnih služb zborov, 
da še bolj kot doslej analizirajo razprave delegatov, ki jih vodstvo zbora po- 
sreduje Izvršnemu svetu oziroma drugemu organu, odgovornemu za določeno 
področje. Pobude in predlogi zavezujejo Izvršni svet oziroma drug pristojni 
organ, da na sami seji ali eni od prihodnjih sej da ustrezni odgovor oziroma, 
da na te pobude ustrezno reagira. Tako pa bo seveda mogoče ravnati, če bodo 
razprave delegatov čimbolj konkretne in argumentirane. 

X. Informiranje 

Izhajajoč iz dosedanjih ocen o pomanjkljivostih v obveščanju delegatov in 
delegacij, ki zadevajo ožje področje delegatskega informiranja v skupščinskem 
sistemu, je potrebno postopno in bolj sistematično odpraviti nekatere vrzeli. Te 
sicer prihajajo do izraza tako pri delu javnih občil, znotraj delegatskega si- 
stema v neposrednem komuniciranju med delegatsko bazo, delegacijami in 
skupščinami, kakor tudi pri delu delegatskih glasil. Nadaljevati bo potrebno že 
začeto vsebinsko dograjevanje delegatskega »Poročevalca«, ki naj bi v okviru 
programa dela skupščine postal skupno glasilo vseh subjektov, ki so udeleženi 
v procesu odločanja, se pravi delovnih teles zborov, družbenih svetov, samo- 
upravnih interesnih skupnosti, družbenopolitičnih organizacij in drugih. 

Medtem ko je bolj ali manj izpeljana vertikalna povezava med glasilom 
Skupščine SFRJ in Poročevalcem, je še zmerom neizdelan pretok informacij za 
delegate, delovne ljudi in občane med glasilom naše skupščine in delegatskimi 
glasili v občinah ter glasili v delovnih skupnostih. Vrzeli se kažejo v nezado- 
voljivi medsebojni obveščenosti delegacij pri zavzemanju stališč v procesu 
odločanja in v povratnem informiranju. Zaradi tega bo potrebno »Poročevalca« 
vsebinsko dopolniti tudi v tem pogledu in z občasnimi informacijami v dodanih 
biltenih, ki bi hkrati tudi pritegovale uredništva javnih občil za bolj sistema- 
tično spremljanje javnih razprav in predstavljanje dela delegacij. 

Prav tako bo potrebno razviti še druge neposredne oblike sodelovanja med 
informativno in dokumentacijsko službo skupščine in informativnimi službami 
v občinah, samoupravnih interesnih skupnostih in delovnih organizacijah. Pred- 
vsem moramo nadaljevati z že začetimi spremembami pri delu sekretariata 
za informacije in dokumentacijske službe skupščine. Gre v prvi vrsti za to, 
da bi bili dokumentacijska in informativna služba na podlagi programa dela 
skupščine bolj aktivno vključeni v fazo predpriprav družbenih odločitev, pred- 
vsem tako, da bi aktivno zbirali in posredovali strokovno-politične podlage, 
gradiva in rešitve, š katerimi so se ukvarjali ali se ukvarjajo v drugih re- 
publikah. 
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To bi prispevalo k bolj aktivni vlogi sicer dobro opremljene skupščinske 
dokumentacije in obogatilo proces odločanja s strokovnimi, znanstvenimi in 
družbenopolitičnimi spoznanji, do katerih pogosto pridemo šele v razpravah 
v poznejših fazah, medtem ko bi lahko mnoga od njih že prej dokumentacijsko 
zbrali ter jih posredovali vsem udeležencem v procesih delegatskega odločanja. 

Tovarišice in tovariši delegati! 

Informacijo o uveljavljanju metod in načinov dela Skupščine SR Slove- 
nije, njenih zborov in delovnih teles so obravnavali odbori zborov in komisije 
skupščine. Iz razprav delegatov na sejah delovnih teles lahko povzamem, da 
so ugotovitve in predloge iz informacije pozitivno ocenili kot prispevek v kon- 
tinuiteti razvoja in delovanja delegatske skupščine. Tako so pripravljeni tudi 
sklepi, ki naj bi jih delegati sprejeli po današnji obravnavi. Posebej opozarjam 
na sklep, da je potrebno takoj začeti postopek za spremembo in dopolnitev 
poslovnika Skupščine SR Slovenije in imenovati ustrezno komisijo ter na pri- 
poročilo vsem družbenim subjektom, ki se vključujejo v proces delegatskega 
odločanja, naj načine in metode dela skupščine upoštevajo pri svojem delu in 
temu ustrezno prilagajajo svoje delovanje. Od tega je namreč odvisno in le s 
tem bo omogočeno popolnejše in celovitejše delovanje delegatskega sistema na 
vseh ravneh. 

Ko predlagam delegatom vseh zborov, da predlagane ugotovitve in predloge 
kakor tudi predložene sklepe sprejmejo, se seveda zavedam, da predlagane spre- 
membe v metodah in načinih dela naše skupščine ne bodo rešile vseh vprašanj. 
Celovite pogoje za delo delegacij in delegatov lahko zagotovi le delovni človek, 
samoupravno in politično organiziran v temeljnih samoupravnih organizacijah 
in skupnostih in v družbenopolitičnih organizacijah. Prepričan pa sem, da bodo 
predlagane spremembe in dopolnitve načinov in metod dela v Skupščini SR 
Slovenije v oporo nadaljnjemu dograjevanju delegatskega sistema in dele- 
gatskih odnosov. So pač izraz naših sedanjih spoznanj in je sedaj naša prven- 
stvena naloga, da jih čimprej uveljavimo v praksi našega skupščinskega 
dela. Hvala! 

Predsedujoča Tina Tomlje: Hvala lepa! Zaključujem skupno zaseda- 
nje in prosim delegate Zbora občin, da se vrnejo v malo dvorano, delegate 
Družbeopolitičnega zbora da gredo nazaj na sejo v salon, predsednik Zbora 
združenega dela pa odreja 30 minut odmora. 

(Skupno zasedanje je bilo končano ob 11. uri.) 



24. novembra 1980 

Predsedoval: E m i 1 Tomažič, 
predsednik Zbora združenega dela 

Pričetek zasedanja ob 9.25. 

Predsedujoči Emil Tomažič: Tovarišice in tovariši delegati! Pri- 
čenjam skupno zasedanje Zbora združenega dela in Zbora občin, na katerem 
bomo poslušali uvodno besedo v zvezi z gradivom Nadaljnji razvoj družbeno- 
ekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne pro- 
izvodnje. 

Besedo ima tovariš Vladimir Klemenčič, podpredsednik Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije. Prosim! 

Vladimir Klemenčič: Tovarišice in tovariši delegati! V dejav- 
nostih gospodarske infrastrukture smo v tem srednjeročnem obdobju v Sloveniji 
dosegli pomembne rezultate, tako glede njenega materialnega razvoja, kakor 
tudi stabilnejših pogojev tekočega gospodarjenja. Prve, začetne rezultate smo 
dosegli tudi pri samoupravnem urejanju družbenoekonomskih odnosov med 
uporabniki in izvajalci. V večini teh dejavnosti so bile skoraj v celoti uresni- 
čene začrtane naloge glede naložb v razširitev materialne podlage dela, kar je 
omogočilo, da so na primer v energetiki v veliki meri nadomestili zamujeno iz 
prejšnjih obdobij; oziroma ustvarili pogoje za normalno poslovanje in razvoj 
gospodarstva ter zadovoljevanje potreb občanov. 

Neuresničen je tisti del razvojnih nalog, kjer niso dovolj realno planirali 
obsega razvoja in virovlinanciranja oziroma dejanski prilivi sredstev niso bili 
skladni z načrtovanimi. To velja za cestno gospodarstvo, pa tudi PTT ter del 
komunalne infrastrukture. Del investicij v cestno gospodarstvo je bil razen 
tega načrtovan pogojno glede na možna sredstva. S takšnim razvojem smo 
zmanjšali nevarnost, da bi nezadosten razvoj gospodarske infrastrukture še 
naprej resno oviral skladen in stabilen razvoj gospodarstva in celotne druž- 
bene skupnosti. To je doseženo s prizadevanji v organizacijah združenega dela 
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izvajalcev v infrastrukturnih dejavnostih, še posebej pa z velikimi material- 
nimi napori uporabnikov pri naložbah v te dejavnosti. 

Tudi v tekočem poslovanju teh dejavnosti smo na podlagi samoupravnega 
sporazumevanja med uporabniki in izvajalci dosegli določen napredek in z 
nadomestili omogočili njihovo normalno poslovanje in preprečili nastanek iz- 
gube. Tako so se delavci v gospodarski infrastrukturi lahko bolj posvetili svo- 
jim osnovnim nalogam, to je boljši organizaciji dela, kvalitetnejšemu oprav- 
ljanju storitev, planiranju in tako naprej. Kljub temu pa glede tega še ne mo- 
remo biti zadovoljni. Poglavitna naloga je še naprej hitrejše zmanjševanje 
stroškov, optimalnejša izraba zmogljivosti, zmanjševanje obsega porabe eno- 
stavnega živega dela na enoto storitev in drugo. Teh ciljev ni moč uresničiti 
brez krepitve poslovnega obnašanja izvajalcev ter hitrejšega uveljavljanja 
tržnih zakonitosti tudi na tem področju, seveda v tolikšni meri, kolikor je to 
možno glede na posebnosti teh dejavnosti. 

Nedvomno je eden od razlogov za prepočasen proces učinkovitejšega po- 
slovanja v teh dejavnostih, administrativno določanje cen njihovih proizvo- 
dov in storitev, na katerega praktično niti uporabniki niti izvajalci niso imeli 
odločilnega vpliva. To je še zlasti uporabnike pogosto navajalo na oceno, da so 
prisiljeni pokrivati razliko med kakršnimikoli dejanskimi stroški v posameznih 
dejavnostih gospodarske infrastrukture in administrativno določenimi cenami. 

Z dosedanjim razvojem samoupravnega urejanja odnosov med uporabniki 
in izvajalci v okviru samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvod- 
nje se je vendarle sprožil dokaj izrazit proces soočenja konkretnih interesov 
uporabnikov in izvajalcev glede poslovanja tega dela gospodarstva. To omo- 
goča nadomeščanje preteklega bolj ali manj neposredno izraženega odločilnega 
vpliva organov družbenopolitičnih skupnosti na razvoj teh dejavnosti. Neenako- 
mernost tega procesa v jugoslovanskih okvirih je bila doslej dokajšnja ovira 
za hitrejše uveljavljanje ustavne zasnove pri urejanju družbenoekonomskih 
odnosov med uporabniki in izvajalci v dejavnosti gospodarske infrastrukture. 
Vendar so v zadnjih dveh letih še posebej z usmeritvami zvezniih družbenih 
svetov ustvarjene možnosti za hitrejše odpravljanje dosedanjih pomanjkljivosti 
in razlik v pogledih. 

Za večjo učinkovitost poslovanja v teh dejavnostih in za njihov skladnejši 
razvoj je predvsem pomembno to, da mora postati skrb za urejanje pogojev 
in odnosov v tekočem poslovanju in širjenju gospodarske infrastrukture se- 
stavni del planiranja in gospodarjenja uporabnikov in storitev teh dejavnosti. 
Splošna ocena je, da uporabniki pri pripravi planov ne sodelujejo dovolj aktiv- 
no, med drugim tudi zaradi tega, ker s predlaganimi planskimi rešitvami niso 
dovolj seznanjeni ter jim obenem primanjkuje strokovne podlage za to. Brez 
njihove dejanske vključenosti v planiranju v vseh njegovih fazah in v tekoče 
delovanje, lahko bi rekli celo pritiska v tej smeri, ni mogoče presegati dose- 
danjih pomanjkljivosti poslovanja v teh dejavnostih. 

Iz tega izvira tudi pomen, ki ga pa pripisujemo razvoju delegatskih odno- 
sov v teh skupnostih. Ob vsem tem je nujna večja aktivnost gospodarskih 
zbornic in splošnih združenj, bank, pa tudi znanstveno raziskovalnih organizacij. 

O predloženem gradivu, ki se nanaša na razvoj družbenoekonomskih odno- 
sov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje je v teh dveh 
mesecih tekla obsežna razprava s predstavniki samoupravnih interesnih skup- 
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nosti, predstavniki izvajalcev v družbenopolitičnih organizacijah, v zbornici, v 
Svetu za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko in še posebej v delovnih te- 
lesih Skupščine. Te razprave so dale vrsto koristnih sugestij, dodatnih ocen ter 
opozorile še na nekatere druge vidike obravnavane problematike. 

Dopolnitve so se v veliki meri nanašale na posebnosti posameznih dejav- 
nosti, kot je elektrogospodarstvo, različne dejavnosti prometa, stanovanjsko- 
komunalno gospodarstvo in druge, ki jih obravnava gradivo. Hkrati so raz- 
prave v osnovi podprle poglavitne usmeritve v gradivu. Upoštevajoč to, želim 
izmed vprašanj, ki jih obravnava predložena analiza posebej izpostaviti plani- 
ranje, nadalje skupino vprašanj, ki se nanašajo na združevanje in porabo sred- 
stev za enostavno in razširjeno reprodukcijo v teh dveh skupnostih in proble- 
matiko dela dohodka, ki je rezultat dela v izjemno ugodnih naravnih, tržnih 
in drugih pogojih. 

O planiranju nasploh v teh dejavnostih sem že govoril. V dosedanjih raz- 
pravah je pritegnila pozornost problematika regionalnega planiranja v teh de- 
javnostih. Pomen regionalnega planiranja so še posebej poudarili predstavniki 
izvajalcev. Tega pomena sicer ne gre zanikati, saj je glede na tehnološke zna- 
čilnosti poslovanja, intenziteto posegov v prostor, samoupravno organiziranost 
in stopnjo družbenoekonomskih odnosov posameznih dejavnosti regionalno na- 
črtovanje nujno in sestavi del družbenega planiranja. Vendar ne gre s poudar- 
janjem regionalnega planiranja zapostavljati planiranja v občini. Interes upo- 
rabnikov za planiranje razvoja gospodarskih dejavnosti posebnega družbenega 
pomena in za uresničevanje planskih razvojnih nalog temeljnih družbenopoli- 
tičnih skupnosti, se mora predvsem izražati na občinski ravni, šele potem se 
usklajuje z interesi delovnih ljudi in občanov v širšem območju, to je na med- 
občinski ravni, ter v vsej republiki. 

Ocenjujemo, da se je regionalno planiranje v posameznih dejavnostih bolj 
uveljavilo in da je treba dati predvsem poudarek planiranju v občini. Pri tem 
pa je možno, da dve ali tri sosednje občine pripravijo skupen plan, še posebej 
zato, ker predvidevamo, da bi v nekaterih dejavnostih samoupravne interesne 
skupnosti delovale za območje ene ali več občin. Razen tega je v manjših ob- 
činah treba proučiti možnosti, če bi samoupravna interesna skupnost lahko za- 
jemala več sorodnih dejavnosti. Skratka, ko se zavzemamo za planiranje v ob- 
čini, ter organiziranost na tej ravni, hkrati ne mislimo, da je to obrazec, ki ga 
ne bi bilo možno prilagoditi danim razmeram. Organiziranje teh skupnosti in 
planiranje v njih mora biti izraz vsebinskih in ne formalnih potreb ter mož- 
nosti. Pozorni moramo biti na to, da v teh dejavnostih ne bi prišlo do preorga- 
niziranja, ki se sicer ponekod pojavlja. Prav tako je pri planiranju treba 
upoštevati skupne interese občin v mestih oziroma tako imenovanih posebnih 
družbenopolitičnih skupnostih, kar ne bi smeli preprosto enačiti z regionalnim 
planiranjem. 

Pri združevanju sredstev za potrebe enostavne in razširjene reprodukcije 
na obravnavanih področjih je treba zlasti opozoriti na problem nenamenske 
uporabe sredstev v preteklosti, na vprašanje odpisa terjatev tistih organizacij 
združenega dela, ki so na podlagi zakona obvezno združevale sredstva, na pomen 
cen v teh dejavnostih, na problematiko prispevkov za samoupravne interesne 
skupnosti materialne proizvodnje ter problematiko združevanja sredstev za 
razširjeno reprodukcijo in v tem okviru na problematiko vračljivosti združenih 
sredstev. V preteklem obdobju je bil del sredstev, zbranih za razširjeno repro- 
dukcijo oziroma za naložbe, uporabljen nenamensko za pokrivanje tekočih 
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stroškov poslovanja. Ta — praviloma že porabljena sredstva — izkazuje večji 
del organizacij združevalcev še vedno kot združena sredstva, ki so plasirana v 
drugih organizacijah oziroma kot dvomljive terjatve. 

Vsekakor je takšna praksa nenamenske uporabe družbeno nesprejemljiva. 
Podpiramo stališča skupščinskih delovnih teles, da je v prihodnje nujno zago- 
toviti, da se bodo sredstva uporabljala namensko. O morebitnem spremenjenem 
namenu uporabe sredstev lahko odločajo samo delavci, ki so določili tudi 
prvotni namen združevanja sredstev, in sicer po enakem postopku kot takrat, 
ko so o tem odločali prvikrat. 

Za prihodnje obdobje se je treba dogovoriti tudi o načinu izkazovanja 
združenih sredstev, ki mora zagotoviti uporabnikom oziroma združevalcem 
sredstev enostaven pregled nad obsegom in uporabo združenih sredstev. Po- 
trebna pa je družbena akcija, da razrešimo posledice nenamenske uporabe zdru- 
ženih sredstev za razvoj nekaterih dejavnosti, do česar je v okviru posameznih 
skupnosti prihajalo v vsem preteklem srednjeročnem obdobju. Pri predlaganju 
načinov razreševanja te problematike je Izvršni svet izhajal iz ugotovitve, da 
je potrebno vse pravice in obveznosti glede združenih sredstev uresničevati v 
okviru samoupravnih interesnih skupnosti, na način in po postopkih, ki so 
urejeni z veljavno sistemsko zakonodajo. To pomeni, da morajo pristojna te- 
lesa samoupravnih interesnih skupnosti predložiti poročila o obsegu doslej 
združevanih sredstev, o namenih njihove uporabe in o rezultatih ter učinkih 
njihove uporabe. V skupščini interesne skupnosti pa naj na osnovi teh poročil 
ocenijo preteklo ravnanje in predlagajo ukrepe za postopno odpravljanje po- 
sledic nenamenske uporabe sredstev. 

O predlogih za uskladitev stanja in naložb z dejanskim stanjem seveda 
lahko odločajo le delavci v temeljnih organizacijah, ki so sredstva združevali. 
Odločitve o odpisu terjatev za združena sredstva, ki so jih prvotno namenili za 
razvoj posameznih dejavnosti, pa so bila uporabljena za potrebe tekoče repro- 
dukcije, bodo morali združevalci sprejeti ob oceni lastnih sposobnosti, da v 
določenem obdobju nadomestijo neizterljive terjatve iz tega naslova z dose- 
ženimi prihodki v bodočnosti. 

Vsekakor morajo biti predlogi za razreševanje teh vprašanj izoblikovani 
čimprej, ker ni mogoče že v naprej dopuščati, da ostajamo neopredeljeni do 
tega vprašanja. Pri odločanju o odpisu bo treba izhajati iz izhodišč zakona o 
združenem delu, da naj o tem odločijo delavci z referendumom oziroma oseb- 
nim izjavljanjem. To načelo seveda zahteva organizirano akcijo družbenopoli- 
tičnih organizacij in vseh družbenih dejavnikov. Obenem bo treba pri odpisu 
sredstev upoštevati posebnosti posamezne dejavnosti ter posebne pogoje, v ka- 
terih so posamezne organizacije združenega dela združevale sredstva. Gre za 
to, da so nekatere organizacije združevale del sredstev za razširjeno repro- 
dukcijo na ta način, da so najele bančne kredite. O odpisu terjatev iz naslova 
združenih sredstev naj zavzamejo svoje stališče tudi zbori združenega dela 
ustreznih družbenopolitičnih skupnosti. Pri odpisu terjatev iz naslova združe- 
vanja sredstev bo treba upoštevati ekonomske možnosti posameznih organizacij 
združenega dela. Gotovo je, da v številnih primerih ne bo možen enkraten od- 
pis vseh terjatev, temveč bo treba uveljaviti postopen odpis, da se s tem iz- 
ognemo resnejšim motnjam v poslovanju organizacij združenega dela ali celo 
izgubi po zaključnem računu. Pri odpisu terjatev se je treba torej dogovoriti o 
sprejemljivi dinamiki. 
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Razprave o gradivu so nedvomno podprle usmeritev, da naj se v prihodnje 
zagotavljajo sredstva za enostavno reprodukcijo v teh dejavnostih, predvsem s 
ceno storitev in izdelkov. V prehodnem obdobju ter v izjemnih primerih, kadar 
samoupravno organizirani izvajalci v celotnem sistemu ne bodo mogli doseči 
cen, ki pokrivajo družbeno dogovorjene normative in standarde stroškov ter 
amortizacije, pa tudi preko samoupravno dogovorjenih povračil. S tem bi za- 
gotovili, da bodo porabniki prek cen proizvodov in storitev krili stroške izva- 
jalcev, ki nastanejo z izvajanjem dogovorjenih programov tako glede njihovega 
obsega kot kvalitete. Usmeritev na cene, ki ne krijejo enostavno reprodukcijo 
in v nekaterih dejavnostih tudi del razširjene reprodukcije, naj prispeva k 
boljšemu gospodarjenju v organizacijah združenega dela v teh dejavnostih. 
Hkrati naj uporabnike spodbuja k racionalnejši in varčnejši uporabi teh 
storitev in izdelkov. 

Sedanje stanje, ko so izvajalci prepričani, da jim bodo, če s cenami ne 
bodo zagotovili zadostnih sredstev za kritje tekočih stroškov, uporabniki pač v 
obliki samoupravno dogovorjenih povračil nadomestili manjkajoča sredstva, 
gotovo ne spodbuja k boljšemu in racionalnejšemu gospodarjenju z družbenimi 
sredstvi. V takšnih razmerah dohodek in osebni dohodki delavcev niso re- 
zultat vloženega dela. Sedanje stanje tako ustvarja pogoje za nenamensko 
uporabo sredstev. v 

Za razširjeno reprodukcijo oziroma za naložbe v širitev dejavnosti bomo 
v prihodnje zagotavljali sredstva predvsem s samoupravnim združevanjem 
sredstev. Dosedanja praksa, ko najprej izpeljemo akcijo za samoupravno zdru- 
ževanje sredstev, nato pa potencialne uporabnike, ki ne sklenejo samouprav- 
nega sporazuma o združevanju sredstev, z zakonom zavežemo k združevanju 
sredstev, ni dobra. Zmanjšuje pomen samoupravnega odločanja, saj delavci pri 
osebnem izjavljanju o združevanju sredstev vedo, da jih bo v primeru, če sa- 
moupravnega sporazuma ne bodo sklenili, zakon zavezal k združevanju sred- 
stev. V preteklosti je prihajalo celo do tega, da so se delavci, ki so samoupravno 
združili sredstva, odpovedali njihovemu vračilu, zakon, s katerim je bilo 
uveljavljeno obvezno združevanje, pa ni vseboval določb o vračljivosti sred- 
stev, tako so se štela združena sredstva za vračljiva. Tako je prihajalo do raz- 
ličnega družbenoekonomskega položaja oziroma različnih pravic in obveznosti 
glede združenih sredstev med samoupravnim in zakonskim načinom. Zato bo v 
prihodnje izhodišče pri združevanju sredstev za razširjeno reprodukcijo samo- 
upravno združevanje, ki ne bo že vnaprej računalo na zakonsko intervencijo. 
Da bi to dosegli, bo potrebno spodbujati delavce v organizacijah združenega 
dela uporabnikov k samoupravnemu združevanju sredstev. To bo mogoče do- 
seči s samoupravnim sporazumevanjem, ki bo zagotavljalo združevalcem sred- 
stev določene ugodnosti pri dobavi proizvodnje in storitev, vse do različnih 
cen za dobavljene proizvode in storitve. Proučili bomo tudi predlog, da o na- 
menih uporabe združenih sredstev in o nadzoru nad njihovim razpolaganjem 
odločajo samo tisti uporabniki in izvajalci v samoupravni interesni skupnosti, 
ki so sredstva s sporazumom dejansko združili. S tem bo ekonomski interes de- 
lavcev za združevanje sredstev jasnejši in bolj opredeljen. 

V prihodnje bi se bilo možno izjemoma poslužiti zakonske intervencije in 
predpisati obvezno združevanje sredstev. To bi prišlo v poštev, če bi v posamezni 
gospodarski dejavnosti posebnega družbenega pomena ugotovili, da v postopku 
sporazumevanja ali ob njegovem zaključku ne bo moč zagotoviti sredstev za 
realizacijo programa, da pa je združevanje sredstev za izvršitev določenih nalog 
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zastavljenih z družbenim planom nujno. Pri združevanju sredstev za razširjeno 
reprodukcijo bomo tudi v prihodnje izhajali iz tega, da se z združevanjem sred- 
stev zagotovi udeležba v tako ustvarjenem dohodku na podlagi načel skup- 
nega dohodka. Pri delu naložb v gospodarsko infrastrukturo je to možno in 
zasluži podporo. V nekaterih dejavnostih pa njihov gospodarski položaj ne 
omogoča takšne udeležbe ter združevanja ni možno uresničiti po enostavni 
analogiji s skupnim dohodkom. To se še posebej nanaša na možnost vračanja 
združenih sredstev ter na oceno učinkov združenih sredstev. Skratka, v infra- 
strukturnih gospodarskih dejavnostih vračljivost sredstev ne bo vedno možna 
ter prav tako ne bo ustrezala namenu združevanja. Sredstev za razširjeno re- 
produkcijo namreč uporabniki ne bodo združevali predvsem zato, da se doseže 
povečani dohodek pri izvajalcih, na katerem bi imeli potem pravico do po- 
vračila ustreznega dela po načelih skupnega dohodka. Nasprotno. Poglaviten 
namen bo zagotoviti določene storitve oziroma izdelke, ki bodo tako glede ob- 
sega kot kvalitete opredeljeni s samoupravno dogovorjenimi programi. Zdru- 
ževalci sredstev si bodo na ta način zagotavljali izboljšanje splošnih pogojev 
gospodarjenja ter tako zagotavljali uresničevanje nujnih nalog družbene re- 
produkcije. Izhodišče takšnega združevanja je, da se učinki naložb ne izkažejo 
le pri izvajalcih, ampak tudi pri združevalcih sredstev s tem, da se jim iz- 
boljšajo pogoji pridobivanja dohodka, omogoči stabilnost v njegovem pridobi- 
vanju, zmanjšajo stroški, ki sicer nastajajo in podobno. V primerih, ko nasta- 
jajo takšni učinki ter gre hkrati za dejavnosti, za katere je na podlagi plan- 
skih bilanc očitno, da s cenami ne bodo uspele pokriti stroškov enostavne 
reprodukcije, obenem pa za širitev dejavnosti posebnega družbenega pomena, 
bi bilo možno predvideti, da se združena sredstva ne vračajo. Glede na to, da 
naj bi v prihodnjem srednjeročnem obdobju prek cen zagotavljali sredstva 
predvsem za enostavno reprodukcijo in le deloma za razširjeno, je seveda ne- 
mogoče dosledno vztrajati na vračljivosti združenih sredstev. Načelo vrač- 
ljivosti predpostavlja cene, ki omogočajo vračanje oziroma vsebujejo tudi sred- 
stva, potrebna za razširjeno reprodukcijo. 

Tako usmeritev omogoča ustava SR Slovenije v 25. členu, ko govori o pre- 
povedi trajnega odvzema pravic na združenih sredstvih. O trajnem odvzemu 
pravic ni možno govoriti, če samoupravna organiziranost zagotavlja neposreden 
vpliv porabnikov na združevanje sredstev in njihovo uporabo in če sta upo- 
rabnikom z združevanjem sredstev zagotovljena samoupravno dogovorjena 
obseg in kakovost storitev in proizvodov. 

V skladu s sistemom bi zato v samoupravnih sporazumih predvideli skupno 
s programom obseg potrebnih sredstev ter ugodnosti za združevalce ter oblike 
njihovega vplivanja na smotrno in namensko uporabo sredstev. Takšen spo- 
razum bi tako lahko že vnaprej predvidel, da se sredstva ne bodo vračala, in bi 
delavci sprejeli odločitev o tem hkrati s programom in drugimi pravicami in 
obveznostmi v sporazumu. Takšno možnost naj bi predvideli tudi z zakoni. Zato 
se zavzemamo, da se glede tega vnese jasnejše določilo v pripravljeni osnutek 
zveznega zakona o skupnih osnovah odnosov v razširjeni reprodukciji ter do- 
polni republiški zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela. 

Glede predpisovanja obveznih prispevkov, v smislu 70. člena ustave SR 
Slovenije, se bo treba v prihodnje glede na družbeni značaj dohodka zavzemati 
predvsem za rešitev, da naj prispevki, če jih izjemoma že predpišemo, služijo za 
enostavno reprodukcijo. V posameznih dejavnostih se bo treba poslužiti pri- 
spevka tudi pri zbiranju sredstev za razširjeno reprodukcijo, zlasti še tedaj, 
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kadar bo treba pri združevanju sredstev zajeti širši krog uporabnikov, med 
njimi na primer delovne ljudi, ki opravljajo samostojno dejavnost s sredstvi 
v lasti občanov ter občane. 

Omenjeno ustavno določilo namreč omogoča, da predpiše družbenopoli- 
tična skupnost obvezen prispevek tudi za potrebe razširjene reprodukcije. Do- 
slej je bilo veliko razprav o zajemanju in usmerjanju dela dohodka, ki je 
rezultat dela v izjemnih naravnih tržnih ali drugih pogojih, se pravi o tako 
imenovanem ekstra dohodku in renti. Zahteva po usmerjanju tega dela do- 
hodka v razvoj organizacij združenega dela, kjer je ta dohodek dosežen, je 
prisotna že dalj časa. V zadnjem času pa se večkrat postavljajo zahteve po 
zajemanju teh sredstev za razširitev materialne osnove združenega dela v ob- 
čini in republiki. 

Vsekakor je treba podpreti usmeritev v razpravi, da naj se pojavne oblike 
dohodka, za ta dela v izjemnih naravnih ali tržnih pogojih, sistematično 
proučujejo in oblikujejo trdnejša skupna izhodišča za oceno ekonomskih raz- 
sežnosti dohodka, ki nastaja v takšnih pogojih. 

Obenem menimo, da je treba podpreti stališča, da različnih, boljših in slab- 
ših naravnih in tržnih pogojev ni mogoče enostavno opredeliti kot izjemno 
ugodne naravne in tržne pogoje. Ustavne določbe, da je treba del dohodka, ki 
je rezultat dela v izjemno ugodnih naravnih ali tržnih pogojih uporabiti za 
razvoj organizacij združenega dela, ali za razvoj matenialne osnove združe- 
nega dela v občini ali republiki, ni mogoče uporabiti tedaj, kadar gre za boljše 
in slabše naravne tržne pogoje. 

Ta ustavna določba pride v poštev res v izjemno ugodnih naravnih in 
tržnih pogojih ter mora na tem temeljiti sistemska ureditev posameznega pod- 
ročja. Seveda to ne pomeni, da takih različnih naravnih in tržnih pogojev ni 
mogoče upoštevati pri oblikovanju in razvoju družbenoekonomskih odnosov 
na posameznih področjih. Nasprotno. Pri oblikovanju odnosov med posameznimi 
izvajalci je treba v okviru njihove samoupravne organiziranosti upoštevati take 
različne pogoje in njihove medsebojne družbenoekonomske odnose oblikovati 
tako, da bodo na eni strani zagotavljali, da bo dohodek temeljne organizacije 
združenega dela in osebni dohodki delavcev v čim večji meri odvisni od vlože- 
nega dela in ne od različnih naravnih in drugih tržnih pogojev, na drugi strani 
pa tudi stimulirali delavce, k iskanju in izkoriščanju ugodnejših naravnih in 
tržnih pogojev. 

Dejstvo je, da imajo nekateri kolektivi takšne izjemne lokacijske in druge 
naravne in tržne pogoje za pridobivanje dohodka, vendar dosegajo docela po- 
prečen dohodek. Cene in dohodek zato ne morejo biti merilo, ah obstajajo 
takšni izjemni pogoji. Iz tega izhaja le zaključek da bodisi ti kolektivi niso vlo- 
žili dovolj dela, da bi aktivirah izjemne pogoje bodisi, da jim politika cen to 
ni omogočala. V enem in drugem primeru potemtakem ne kaže ugotavljati ta 
del dohodka oziroma ga posebej izkazovati in zajemati. 

To obenem kaže, zakaj primerjava med poprečnim dohodkom v dani de- 
javnosti ter nadpoprečnim dohodkom posameznega proizvajalca ne more biti 
merilo za ugotavljanje tega dela dohodka. Pri infrastrukturni dejavnosti po- 
sebnega družbenega pomena je seveda pri obravnavanju treba upoštevati, da 
pri nas in v svetu te dejavnosti večji del niso rentabilne in da bo na teh pod- 
ročjih tudi v prihodnje cena krila predvsem stroške enostavne reprodukcije. 

Zato v osnovi podpiramo usmeritev, da se prvenstveno v okviru posamez- 
nih sistemov izkaže dejanski dohodek temeljne organizacije, ki nastaja na 
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dani lokaciji in šele na to uveljavi na principih solidarnosti in vzajemnosti te- 
melječe združevanje sredstev znotraj teh gospodarskih sistemov in ne v okviru 
družbenopolitične skupnosti. 

Zastavlja pa se vprašanje, ali vendarle nekaterih oblik rente kot je na 
primer mestna renta, ni mogoče opredeliti in zajeti z zakonodajo, ki se priprav- 
lja. Prav mestna renta je tista oblika, ki jo ekonomsko lažje opredelimo in ki 
jo je morda lažje zajeti in usmeriti v razširitev materialne podlage organizacije 
združenega dela, v kateri se izkazuje ali v razširitev materialne podlage dela v 
družbenopolitični skupnosti. 

Glede zemljiške rente ter dohodka, ki nastaja v drugih gospodarskih de- 
javnostih, bo Izvršni svet pripravil analizo in predloge v skladu z že prevzeto 
obveznostjo. 

Glede na čas, ki jih terja priprava konkretnih rešitev za izpeljavo predlo- 
gov v gradivu, bo potreben prehoden režim za posamezne obravnavane dejav- 
nosti. V teh dneh bodo objavljeni predlogi samoupravnih sporazumov o teme- 
ljih planov v dejavnostih gospodarske infrastrukture. V razpravi pred spreje- 
mom je te sporazume potrebno dopolniti z nekaterimi predlaganimi rešitvami. 
To velja na primer za določbe glede vloge uporabnikov pri planiranju, ugod- 
nosti za združevalce sredstev ter prevzemanje obveznosti po letu 1985 za ob- 
jekte tako imenovane kontinuitete, to je Objekte, ki jih bodo gradili po tem 
letu oziroma nadaljevali njihovo gradnjo. 

Ti sporazumi naj prav tako izhajajo iz sprejetih usmeritev glede politike 
cen v teh dejavnostih, ne bo pa moč v celoti priti že z začetkom prihodnjega 
leta na nove predložene osnove za zagotavljanje sredstev za povračila in za 
razširjeno reprodukcijo v teh dejavnostih. Ker menimo, da je hkrati treba 
čimprej opustiti davčno osnovo, kot osnovo za zagotavljanje sredstev v teh 
dejavnostih, bomo za nekatere teh dejavnosti predlagali prehodno rešitev za 
prihodnje leto. To se nanaša na zakonsko zagotavljanje povračil na železnici v 
letu 1981. V teku leta 1981 bi potem pripravili dolgoročnejše rešitve. Zato in 
da združenemu delu omogočimo lažji izhod iz sedanjih gospodarskih težav, ne 
nameravamo za dejavnosti kot je elektrogospodarstvo in železnica predlagati 
samoupravno ali zakonsko združevanje sredstev za razširjeno reprodukcijo v 
prihodnjem letu. Ta problem bi skušali rešiti z dinamiko naložb v teh dejav- 
nostih, premostitvenimi krediti in še z nekaterimi predlogi. V teku prihod- 
njega leta bi potem pripravili trajnejši način reševanja tega vprašanja s tem, 
da bi dosledno izpeljali načelo iz predloženega gradiva, da se za razširjeno re- 
produkcijo združujejo sredstva iz sredstev za razširjeno reprodukcijo v te- 
meljnih organizacijah. S tem bi se med drugimi izognili praksi, da organizacija, 
ki nima lastnih sredstev za razširjeno reprodukcijo, hkrati pa najema bančna 
posojila, da bi prispevala za razširjeno reprodukcijo v teh dejavnostih. 

V teku je tudi sprejemanje temeljev planov temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela in sporazumov o temeljih planov samoupravnih interesnih skup- 
nosti materialne proizvodnje za obdobje 1981—1985 in s tem določene stopnje 
združevanja sredstev temeljnih organizacij združenega dela za skupne naloge, 
ki se sprejemajo v okviru teh samoupravnih interesnih skupnosti. 

Po predlogu dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1981—1985, naj bi se globalne stopnje, ki bi se predvidele po enotnih stop- 
njah in osnovah za te samoupravne interesne skupnosti materialne proizvodnje 
zmanjševale nasproti tekočemu srednjeročnemu planskemu obdobju. 
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Za konec naj v imenu Izvršnega sveta podprem predlog sklepov, ki jih je 
pripravila posebej imenovana skupina delegatov za proučitev analize o nadalj- 
njem razvoju družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skup- 
nostih materialne proizvodnje in sklepe zborov, ki se nanašajo na skupino za- 
konov v dejavnostih gospodarske infrastrukture. 

Predsedujoči Emil Tomažič: Zahvaljujem se tovarišu Klemenčiču, 
podpredsedniku Izvršnega sveta, za posredovano uvodno besedo. 

Zaključujem skupno zasedanje obeh zborov, Zbor občin nadaljuje z delom 
v mali dvorani. Hvala lepa. 

(Zasedanje obeh zborov je bilo končano ob 9.54.) 
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Predsedovala: Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin 

Začetek zasedanja ab 9. uri. 

Predsedujoča Silva Jereb: Spoštovane tovarišice in tovariši! 
Pričenjam skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbe- 

nopolitičnega zbora, na katerem bomo poslušali uvodno obrazložitev k poročilu 
o stanju dogovarjanja o temeljih družbenega plana Socialistične republike Slo- 
venije 1981—1985, k osnutku družbenega plana Socialistične republike Slovenije 
za obdobje 1981—1985, z globalno oceno izvajanja družbenega plana Socialistič- 
ne republike Slovenije za obddbje 1976—1980 in osnovnimi problemi na prehodu 
v leto 1981 ter k osnutku resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju 
Socialistične republike Slovenije v letu 1981, ki jo bo podal tovariš Jože Flor- 
jančič, podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije. Prosim ga, da povzame besedo. 

Jože Florjan č i č : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Delovna telesa Skupščine SR Slovenije so te dni razpravljala o poročilu 
o poteku planskih aktivnosti v SR Sloveniji. Iz poročila in iz razprav izhaja 
splošna ugotovitev, da so se v zadnjih letih znatno okrepile planske aktivnosti 
temeljnih nosilcev planiranja, čeprav še vedno zaostajamo pri pripravah do- 
govorov oziroma samoupravnih sporazumov. Tej ugotovitvi se pridružuje dej- 
stvo, da večina temeljnih nosilcev planiranja računa s stopnjo rasti družbenega 
proizvoda, ki ne bo uresničljiva. Tako načrtovanje ima za posledico predimen- 
zionirani e vseh vrst porabe. Tako se ponovno srečujemo s spiskom želja in 
ne s planskimi cilji, ki bi izhajali iz realnih materialnih možnosti družbe. 

Zastavlja se vprašanje, ali spričo navedenih okoliščin dosežena stopnja 
usklajenosti planskih dokumentov v celoti izhaja iz resnično samoupravnega 
postopka. Menimo, da je dogovor v glavnem pozitiven, da pa seveda tu in tam 
posamezne rešitve tudi niso nastajale v okoliščinah povsem samoupravnega spo- 
razumevanja. Lahko bi rekli, da so osnovne razvojne odločitve samoupravno 
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dovolj čvrsto verificirane, saj ni dvoma, da delovni ljudje podpirajo stabili- 
zacijske usmeritve in da glede osnovnih strateških vprašanj ni razhajanj. Mož- 
no pa je, da v posameznih podrobnostih ni popolnega soglasja, zlasti ne v pri- 
merih, ko imamo opraviti s parcialnimi interesi, ki so pogojeni s kolektivno, 
podjetniško ali potrošniško miselnostjo. V takih sredinah bodo verjetno še nekaj 
časa prisotni glasovi, češ da so jim bile posamezne planske usmeritve vsiljene. 
Temu riziku se ne moremo izogniti, kajti idealne, popolne in vsestranske uskla- 
ditve verjetno nikoli ne bo moč doseči, vsaj ne v rokih, ki so bili na razpolago za 
pripravo planskih dokumentov. Marsikje pa se bo tudi pokazalo, da bi bila 
uveljavitev parcialnih interesov ne samo v škodo tistih, ki jih še zagovarjajo, 
ampak tudi stabilnosti celotnega nadaljnjega razvoja nasploh. Sicer pa plani- 
ranje ni nikoli dokončan proces, saj bo v smislu kontinuiranega planiranja 
vsaka posamična planska rešitev terjala nenehno preverjanje v praksi in mo- 
rebitne nove okoliščine, ki jih s planom ni bilo možno predvideti v celoti. 

Podrobnejša analiza izkušenj, ki smo si jih pridobili v tem prvem krogu 
planiranja po novem sistemu, bo terjala še nekaj časa, da bi lahko vse pozi- 
tivne in negativne izkušnje strnih v celovit prikaz in morebiti predlagali tudi 
nekatere izboljšave v samem zakonu o planiranju, v posameznih metodoloških 
in organizacijskih* rešitvah in tudi preverili prob'ematiko, ki se nam bo poka- 
zala pri izvajanju sprejetega plana. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo pri- 
pravil tako analizo in jo bo Skupščini tudi predložil. 

2e sedaj pa je neobhodno pospešiti priprave planov pri vseh nosilcih, pri 
čemer ni moč sprejeti .predlogov za spreminjanje rokov sprejemanja temeljev 
plana temeljnih organizacij združenega dela, samoupravnih sporazumov o te- 
meljih planov samoupravnih interesnih skupnosti ter dogovorov o temeljih 
planov občin in republike. Do določene zamaknitve bo prišlo le pri spreje- 
manju predlogov planov nosilcev planiranja na vseh ravneh, glede na to, da je 
v federaciji predviden sprejem zveznega pana konec februarja 1981. 

Ob obravnavi in sprejemanju predloga dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenje za obdobje 1981—1985, osnutka družbenega plana razvoja 
SR Slovenije za obdobje 1981—1985 in osnutka resolucije o izvajanju družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 v letu 1981 želimo najprej 
oceniti položaj in probleme pri uresničevanju najpomembnejših nalog druž- 
benega plana naše republike, ki se izteka v tem letu. 

Uvodoma je treba ugotoviti, da je uresničevanje bistvenih razvojnih nalog 
družbenega plana razvoja SR Slovenije za obdobje 1976—1980 potekalo v znatno 
manj ugodnih mednarodnih gospodarskih in političnih razmerah, s kakršnimi 
smo ob sprejemanju računali. Kljub temu smo dosegli nekatere pomembne raz- 
vojne premike. 

Doseženi so bili ugodni rezultati pri rasti osebnega in družbenega standarda 
delovnih ljudi in občanov, nadalje imamo polno zaposlenost prebivalstva, razen 
na nekaterih manj razvitih območjih republike. Ugodne rezultate dosegamo tudi 
pri stanovanjski izgradnji, saj smo namesto načrtovanih 65 000 stanovanj zgra- 
dili kar 71 000 stanovanj. 

V tem srednjeročnem obdobju ugotavljamo dinamično rast materialne pro- 
izvodnje, ki smo jo zagotovili z visokim deležem naložb v družbenem proizvodu, 
z visoko stopnjo zaposlovanja 3,1 % letno — ter z vzdrževanjem domačega po- 
vpraševanja in povečanjem obsega zadolževanja v tujini. Dinamična rast ma- 
terialne proizvodnje in visoka stopnja zaposlovanja pa sta omogočile relativno 
visoko poprečno letno rast družbenega proizvoda, ki je znašala 4,8 %. 
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Hkrati ugotavljamo, da niso bili uresničeni nekateri temeljni cilji družbeno- 
ekonomskega razvoja v tem srednjeročnem obdobju, in sicer: 

— prepočasi smo uveljavljali družbenoekonomske odnose ter vlogo delav- 
cev kot upravljalcev. Ta trditev izhaja iz ugotovitve, da so očitna neskladja med 
nizkim deležem sredstev za razširitev materialne osnovne dela temeljnih organi- 
zacij združenega dela in med visokim deležem investicij v družbenem proizvodu, 
ki so jih omogočala visoka bančna sredstva in zadolževanje v tujini. Ob tej 
negativni težnji seveda ni moglo zaživeti združevanje dela in sredstev. To pa je 
povzročilo tudi neučinkovitost v naložbeni politiki, kar je posledica odtujenosti 
interesov združenega dela, ki je sredstva ustvarilo in interesov investitorjev, ki 
so v glavnem investirali tako odtujena sredstva; 

— nismo odpravili neskladij v materialni strukturi proizvodnje, za katero 
je značilen ekstenziven razvoj, zasnovan na visoki konjunkturi na domačem 
tržišču ter na uvozu surovin, reprodukcijskega materiala, energije, tehnologije 
in opreme ob izrazitem zaostajanju izvoza; 

— neskladja med izvozom in uvozom smo še povečevali, zato so se po- 
večale naše zadolžitve v tujini ter hkrati tudi deficit v devizni in plačilni bilanci 
Jugoslavije; 

— še naprej smo ekstenzivno zaposlovali. Nizka rast produktivnosti dela 
je vedno boj zmanjševala delež produktivnosti v rasti družbenega proizvoda; 

— beležili smo hitrejšo rast vseh oblik porabe od rasti razpoložljivega 
dohodka, kar je povzročilo izrazito neravnotežje med ponudbo in povpraše- 
vanjem, pritiske na rast cen ter težave pri normalni preskrbi z nekaterimi 
osnovnimi življenjskimi potrebščinami, surovinami in repromaterialom; 

Ob navedenih slabostih bi morah biti še posebej pozorni na obnašanje 
gospodarskih subjektov, ki je bilo očitno odraz pomanjkanja ekonomskih mo- 
tivov gospodarjenja. V ospredju so bih nemalokrat skupinsko lastninski in 
različni lokalistični interesi ožjih družbenopolitičnih skupnosti ter organizacij 
združenega dela, kar se je odrazilo v nezadostnem medsebojnem sodelovanju 
OZD, ki bi že glede na naravo svoje dejavnosti morale povezovati in deliti delo. 
Ta ugotovitev še zlasti velja za avtomobilsko industrijo, elektroniko, gradbe- 
ništvo, strojegradnjo in druge. 

Ob navajanju subjektivnih težav, pa ne bi smeli pozabiti na Objektivno 
determinanto, ki je v mnogočem pogojila probleme in razvojne dileme, to je 
oskrba z energijo in dražjo nafto ter njenimi derivati. 

Brez dvoma bodo vse subjektivne slabosti in objektivne razmere, ki smo 
jih navedli, vplivali tudi na razvoj v prihodnjem srednjeročnem obdobju. 
Očitno smo dosegli stopnjo razvoja proizvajalnih sil, ki terja drugačno obna- 
šanje v razvojni politiki oziroma preskok iz kvantitete v kvaliteto. Dosežena 
raven zahteva odločno odpravljanje družbenoekonomskih neskladij, še zlasti 
zato, ker so postale plačilno-bilančne in devizno-bilančne težave omejitveni 
dejavnik razvoja. Treba je poudariti, da smo letos dosegli prve pozitivne pre- 
mike, in to predvsem na področju ekonomskih odnosov s tujino, nadalje pri 
razporejanju dohodka, pri zaposlovanju ter deloma na področjih kmetijstva 
in turizma. To usmeritev moramo nadaljevati in širiti tudi v letu 1981 in v ce- 
lotnem naslednjem srednjeročnem obdobju. 

Tovarišice in tovariši delegati! 
Osnovni cilj v naslednjem srednjeročnem Obdobju, h kateremu je na- 

ravnan tudi osnutek družbenega plana SR Slovenije, je politika ekonomske 
stabilizacije. 
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Taka opredelitev zahteva uresničitev naslednjih srednjeročnih in hkrati 
dolgoročnih nalog: 

— učinkovito integracijo gospodarstva in celotne družbe na samoupravnih 
osnovah; 

— krepitev izvozno usmerjenega gospodarstva, pri čemer bi morala biti 
izvozna naravnanost posledica ekonomske motiviranosti združenega dela; 

— prestrukturiranje gospodarstva, tako da bi zagotovili dolgoročne pogoje 
za ustvarjanje višjega dohodka na zaposlenega in na vložena sredstva; 

— vzporedno s tem prestrukturiranje družbenih dejavnosti, kjer imata 
absolutno prednost usmerjeno izobraževanje in raziskovalna dejavnost; 

—• razvijanje proizvodnje hrane in tiste proizvodnje, ki sloni predvsem na 
porabi domačih surovin in reprodukcijskega materiala, ob hkratnem razvoju 
proizvodnje energije iz domačih virov; 

— zagotavljanje stabilne preskrbe prebivalstva zlasti z osnovnimi življenj- 
skimi proizvodi; 

— razvijanje takih pogojev življenja in dela, ki bodo spodbujali rast druž- 
bene produktivnosti dela; 

—■ smotrno rabo prostora ter izboljšanje človekovega okolja. 
Uresničevanje teh nalog bo v bistvu pomenilo doseganje kompleksnega 

razvojnega cilja, to je ekonomske stabilizacije na višji družbenoekonomski raz- 
vojni ravni. Ob upoštevanju zaostrenega gospodarskega položaja, bo mogoče 
v naslednjem srednjeročnem obdobju doseči 3,5% stopnjo rasti družbenega pro- 
izvoda. Tudi zato bo mogoče doseči nekatere globalne razvojne premike samo 
z nadaljnjim dvigom in utrjevanjem samoupravne in družbene zavesti ter od- 
govornosti vseh delovnih ljudi in občanov, ki morajo doumeti pomembnost tega 
družbenoekonomskega trenutka. Le-ta zahteva od vseh nas dosledno ravnanje 
in velike napore za doseganje razvojnih ciljev, ki pomenijo nujnost in hkrati 
novo kvaliteto našega družbenega razvoja. 

V prvi vrsti gre za vprašanje izboljšanja plačilno-bilančnega in devizno- 
bilančnega položaja republike v okviru enotne projekcije plačilne in devizne 
bilance Jugoslavije. Za zmanjšanje zunanjetrgovinskega primanjkljaja bomo 
morali doseči približno 8% poprečno letno rast izvoza blaga ob samo 1% rasti 
uvoza. K deviznemu prilivu mora prispevati tudi bistveno povečan izvoz 
storitev. Glede na to mora dobiti izvoz v ukrepih ekonomske politike vso pod- 
poro kot bistven in spodbujevalen dejavnik nadaljnjega razvoja. 

Izvozna naravnanost zahteva od združenega dela postopno, toda trajno 
zmanjševanje sedanje visoke stopnje tehnološke, uvozne in razvojne odvisnosti 
od razvitejših dežel. Poudarek bo zato dan tisti proizvodnji in storitvam, kjer 
bodo imeli odločilno vlogo znanje, strokovni kadri, oprema in sodobna tehno- 
logija. Predvsem tu moramo preseči pretirano uvozno odvisnost. 

Povečanje izvoza in bitka za produktivnejšo in kvalitetnejšo proizvodnjo, 
ki sta hkrati pogoj in cilj našega nadaljnjega razvoja, že sama po sebi zahtevata 
bistven preobrat na dveh segment:h ekonomske politike, ki sta medsebojno 
tesno prepleteni; to je usmerjanje naložb in prestrukturiranje gospodarstva. 

V tem srednjeročnem Obdobju je investicijska aktivnost presegala finančne 
in realne materialne možnosti našega gospodarstva, tako da je bila eden izmed 
pomembnih vzrokov za povečevanje zadolževanja v tujini. 

Ker je obseg investicij prekoračil tudi absorbcijsko sposobnost gospodar- 
stva, se je poslabševala učinkovitost investiranja, podaljševali so se roki iz- 
gradnje in beležimo visoke prekoračitve predračunskih vrednosti. Zato inve- 
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sticije predstavljajo enega najpomembnejših generatorjev ekonomske nestabil- 
nosti v tokovih družbene reprodukcije. 

Skupni obseg vlaganj v prednostne dejavnosti je sicer vrednostno blizu 
planiranemu za srednjeročno obdobje, vendar zaradi finančne in rokovne pod- 
cenjenosti programov v času sprejemanja planov, pa tudi zaradi sprememb 
paritetnih razmerij, zaostaja aktiviranje posameznih objektov. Ker je bil 
obseg gospodarskih investicij večji od planiranega, je strukturni delež inve- 
sticij v prednostne dejavnosti manjši, medtem ko je v drugih gospodarskih 
dejavnostih značilen ekstenziven obseg vlaganj. Posledice take naravnanosti 
se že sedaj kažejo v intenzivnem povpraševanju po uvoženih surovinah, repro- 
dukcijskem materialu, do sedaj dokaj ekstenzivnem zaposlovanju, slabem iz- 
koristku proizvodnih zmogljivosti in v velikh težavah pri vključevanju teh 
novih objektov v mednarodno delitev dela. 

Nesporna ugotovitev za področje investicijske dejavnosti v tem srednje- 
ročnem obdobju je, da so bili investicijski programi neustrezno pripravljeni 
tako z vidika realnih predračunskih vrednosti kot z vidika vseh drugih rešitev, 
ki jih mora investicijski program podrobno opredeliti. Namesto takih investi- 
cijskih programov smo se srečevali najpogosteje s spiskom želja. Kljub poveča- 
nemu deležu družbenega proizvoda za investicije nismo dosegli planiranega 
obsega, pri tem pa je bil učinek investicij znatno.pod planiranim, saj je bilo 
treba za en dinar prirastka družbenega proizvoda vložiti 5,35 din investicij, 
planirali pa smo 3,23 din. 

Zato tudi ugotavljamo, da do konca tega planskega obdobja ne bodo kon- 
čani ali pa niti začeti sicer planirani naslednji večji objekti in programi: Termo- 
elektrarna Ljubljana II, del prenosnih objektov 110 kV in distribucije, NE Krško, 
Rudnik urana, del objektov v REK Velenje in Zasavju, približno 15 % del za 
modernizacijo slovenskega železniškega križa, 30 % novogradenj cest, 18 čistil- 
nih naprav v okviru vodnega gospodarstva, 5000 ha melioracij, dobršen del 
rekonstrukcij in novogradenj v kmetijstvu in živilstvu, elektrojeklarna v Žele- 
zarni Jesenice, rekonstrukcija železarn na Ravnah in Storah, rekonstrukcija 
proizvodnje primarnega aluminija TGA Kidričevo, načrtovano povečanje pro- 
izvodnje celuloze, ivernih plošč, tovornjakov in specialnih vozil, osebnih vozil, 
prikolic in več kot 10 000 enot celične gradnje stanovanj in tako dalje. 

Prenos začetih a ne dokončanih investicij v naslednje srednjeročno obdobje 
znaša kar 1/a vrednosti načrtovanih investicij v naslednjem srednjeročnem ob- 
dobju. Prav zato smo se odločili, da bomo vse investicije ponovno preverili 
z vidika njihovega družbenoekonomskega učinka in potreb po prestrukturiranju 
gospodarstva. Osrednjo vlogo pri pripravi dogovora o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije v obdobju 1981—1985 imajo prav kriteriji za prestrukturiranje 
gospodarstva. 

V predlogu dogovora smo kot temelj financiranja razširjene reprodukcije 
postavili, poleg lastnih sredstev združevanja dela in sredstev na dohodkovnih 
odnosih za vse pomembne projekte. Pri tem so lahko krediti domačih in tujih 
bank le dopolnilni viri financiranja. To pomeni, da učinkovitejšo preobrazbo 
družbenoekonomskih odnosov na področju gospodarjenja z denarjem absolutno 
povezujemo z realizacijo tako opredeljenega razvoja, ki mora pomeniti učinko- 
vitejše delo in s tem uresničevanje politike prestrukturiranja gospodarstva v 
pogojih ekonomske stabilizacije. 

Za razvoj v naslednjih petih letih so kot način izpeljave načela družbene 
lastnine v konkretni praksi opredeljeni tudi razvojni kriteriji kot podlaga za 
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usmerjanje sredstev v nove investicije. Ti skupno dogovorjeni kriteriji, ki so 
zapisani v dogovoru o temeljih plana republike, so izraz opredelitve, da so 
sredstva za razširjeno reprodukcijo sestavni del sredstev v družbeni lasti ter 
jih ni možno uporabljati na podlagi skupinsko lastninske logike. Razvojni kri- 
teriji zato dajejo skupno dogovorjena izhodišča za vse nosilce družbenih sred- 
stev glede njihove uporabe skladno z interesi celotnega združenega dela. Veri- 
fikacija kriterijev v razpravi in kasnejši praksi bo dala tudi odgovor, kako je 
mogoče v našem sistemu po samoupravnih postopkih in odločitvah usmerjati 
tokove družbene reprodukcije na najbolj pomembne razvojne točke ob spošto- 
vanju načela ekonomičnosti in zadovoljevanja bodočih družbenih potreb. 

Ob tem je ključnega pomena položaj delavca v gospodarjenju in njegova 
odgovornost za stabilen položaj TOZD, v kateri združuje delo, in za tega v vseh 
dohodkovnih povezavah ter s tem v družbi kot celoti, pri ustvarjanju nove 
vrednosti in delitvi dohodka ter pojmovanju vlaganj v razširitev materialne 
osnove združenega dela kot pomembnega elementa stabilnosti celotnega sistema. 

Stabilizacijski cilji naše družbe nam narekujejo, da v prihodnjem srednje- 
ročnem obdoju ne smemo preseči deleža 35% v družbenem proizvodu za in- 
vesticije v osnovna in obratna sredstva. Le tako bomo lahko zagotovili racio- 
nalno absorbcijo investicij v okviru gospodarstva. 

Za investicije na področju infrastrukturnih dejavnosti bomo lahko name- 
nili največ 30 % od sredstev, ki bodo na razpolago za vse investicije v osnovna 
sredstva. Navesti moramo, da investicijski projekti na teh področjih še vedno 
dosegajo po vrednosti 38 % celotnih investicij, v dogovoru o temeljih plana pa 
znašajo 30 %. 

Na področju infrastrukturnih dejavnosti je nujno povečati delež v korist 
naftno-plinskega sektorja za odkrivanje nafte in plina, za skladiščne kapacitete 
in za finančno sanacijo plinovoda. Treba je zagotoviti, da bomo učinkovito 
izvajali začete investicije na področju elektrogospodarstva in premogovništva 
ter investicije, s katerimi bomo povečali učinkovitost prometa z naložbami 
v objekte integralnega prometa. 

Pri pripravi dogovora o temeljih družbenega plana razvoja SR Slovenije 
smo se še vedno srečevali s staro miselnostjo investitorjev, ki so se hoteli na 
tak ali drugačen način izogniti dogovorjenim kriterijem prestrukturiranja 
gospodarstva. 

Tako kot na področju gospodarstva so tudi na področju družbenih dejav- 
nosti posebej poostreni kriteriji za opredeljevanje investicijskih naložb. To ima 
za posledico, da bodo naložbe v nove zmogljivosti družbenih dejavnosti v ob- 
dobju 1981—1985 po obsegu bistveno manjše kot v prehodnem obdobju. Pri 
tem bo na zmanjšanje obsega investicij na teh področjih vplival tudi selektiven 
pristop pri razpisovanju samoprispevkov, za katere družbeni plan SRS pred- 
videva, da bodo lahko pri investicijah udeleženi le do višine, predvidene z druž- 
benim planom ustrezne družbenopolitične skupnosti. 

Vrednost investicij družbenopolitičnih skupnosti v upravne zgradbe, opremo 
ter v objekte sodišč je bila 3415 milijonov din, kar znaša 0,4% družbenega 
proizvoda. Te investicije so se v celoti napajale iz sredstev proračuna. V pri- 
hodnjem srednjeročnem obdobju se bo potrebno na področju splošne porabe 
v republiki vesti racionalno in v okviru možnosti, ki bodo pogojene z rastjo 
družbenega proizvoda. 
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Na področju industrije bodo v ospredju naslednje naloge prestrukturiranja: 
— usmeritev v povečanje izvoza kot-tudi v razvojno tehnološko intenziv- 

nejšo proizvodnjo v industrijskih skupinah: elektronika, komunikacijske na- 
prave, mikro elektronika in računalništvo; 

— strojegradnja in druga strojna industrija; 
— industrijska elektronika in proizvodnja modernih obdelovalnih strojev; 
— povečana proizvodnja gospodarskih, specialnih in osebnih vozil; 
— modernizacija in razširitev kapacitet za proizvodnjo elektrojekla; po- 

večanje proizvodnje primarnega in sekundarnega aluminija ; 
— povečanje proizvodnje cementa in drugo. 
Na področju kmetijstva in predelave hrane bo temeljna naloga povečanje 

poljedelske proizvodnje, zlasti tržne proizvodnje žit, sladkorne pese ter po- 
večane proizvodnje živinske krme. 

V živinoreji je nujno povečati ponudbo mesa na podlagi pospešene izvedbe 
s planom predvidenih vlaganj v nove kapacitete, za zagotovitev surovin, na 
osnovi trajnih odnosov v drugih socialističnih republikah in pokrajinah ter 
z uveljavitvijo večje ekonomske stabilnosti v procesu od proizvodnje do po- 
rabe. V živilstvu bo poleg uskladitve kapacitet za predelavo mleka z odkupom 
in povečanjem ulova in predelave rib prisotno predvsem usklajevanje kapa- 
citet z rapoložljivo surovino, kar še posebno velja za klavno in mesnopredelo- 
valno industrijo. 

Temeljno izhodišče na področju zaposlovanja v prihodnjem 5-letnem ob- 
dobju izhaja iz pogoja, da bodo vse investicije v modernizacijo tehnologije in 
v nove zmogljivosti temeljile tudi na ustreznejši sestavljenosti dela, tako da bo 
vsaka nova zaposlitev prispevala k ustvarjanju višjega dohodka na zaposlenega 
delavca in da bo hkrati vsaka investicija odpirala nove možnosti za ustvarjalno 
in strokovno delo. Vzporedno z modernizacijo in prestrukturiranjem gopodar- 
stva bomo morali z uresničevanjem usmerjenega izobraževanja doseči znatno 
višjo stopnjo skladnosti med kadrovskimi potrebami gospodarstva in družbenih 
dejavnosti ter poklicno usposobljenostjo mladih strokovnjakov, ki prihajajo 
iz šol. Ob tem pa velja opozoriti, da zaradi bistveno manjših možnosti zaposlo- 
vanja in dejstva, da se bodo učinki reforme izobraževanja pokazali šele v drugi 
polovici planiranega obdobja, lahko v letih 1981 in 1982 pričakujemo določen 
odstotek nezaposlenih delavcev. 

Z zmanjšanjem nadurnega dela in pogodbenih razmerij, s selektivnim pri- 
stopom pri upokojitvah ter z odkrivanjem vseh drugih notranjih rezerv bomo 
zato zaposlovali predvsem mlade strokovne kadre, ki bodo prihajali iz šol. 

Za dosego ciljev stabilizacije bo treba v prihodnjem srednjeročnem obdobju 
omejiti rast sredstev za osebne dohodke, za skupne potrebe ter za splošno 
porabo, ki naj bi zaostajali za 10% za rastjo dohodka. Pri tem pa bi morali 
zagotoviti 1,1% letno stopnjo rasti realnih osebnih dohodkov na zaposlenega, 
kar je le neznatno manj, kot je predvidena rast produktivnosti dela. V tem ob- 
dobju bi si morali še bolj prizadevati, da bi osebni dohodki poštah dejansko 
odvisni od ustvarjenega dohodka oziroma od prispevka delavcev, ki ga dajejo 
s svojim živim delom ter z upravljanjem in gospodarjenjem z družbenimi 
sredstvi. 

Na področju družbenih dejavnosti so bili v tem srednjeročnem obdobju 
doseženi pomembni uspehi. Zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela 
je skupaj s področnimi zakoni dal sistemske osnove in izhodišča za hitrejše 
uresničevanje novih družbenoekonomskih odnosov, ki temeljijo na svobodni 
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menjavi dela. V prihodnjem petletnem obdobju se bodo morali novi družbeno- 
ekonomski odnosi uveljaviti dosledno tudi v praksi. 

Proces spreminjanja družbenoekonomskih odnosov bo tudi na področju 
družbenih dejavnosti v teh letih potekal v zaostrenih ekonomskih pogojih. Na- 
črtovano prestrukturiranje gospodarstva tudi na teh področjih nujno zahteva 
določene preusmeritve. Absolutno prednost bo imelo usmerjeno izobraževanje 
in program skupnih raziskav, v občinah odprava ozkih grl v osnovnem zdrav- 
stvu, odprava večizmenskega pouka v osnovnih šolah in uvajanje celodnevne 
šole ter uvajanje cenejših oblik otroškega varstva, v neposredni svobodni me- 
njavi dela pa aplikativna raziskovalna dejavnost, preventivno zdravstveno 
varstvo zaposlenih ter zaradi potrebnih prekvalifikacij in dokvalifikacij povečan 
obseg izobraževanja ob delu in iz dela. 

V znatno zoženih materialnih okvirih bodo v programih družbenih dejav- 
nosti imeli prioriteto zajamčeni enotni programi, ki izhajajo iz pravic, zagotov- 
ljenih v ustavi, in so izpeljani v zakonih in dogovoru o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije. Na vseh področjih družbenih dejavnosti bo potrebno v 
skladu s stabilizacijskimi prizadevanji celotnega združenega dela varčevati, 
skrbno gospodariti ter izboljšati kvaliteto in organizacijo dela. 

Uresničevanje politike ekonomske stabilizacije bo v zaostrenih pogojih 
gospodarjenja in znatno zoženih materialnih okvirih za svobodno menjavo dela 
na področju družbenih dejavnosti zahtevalo, da s posebno skrbjo spremljamo 
gibanja na področju uresničevanja socialne politike. Vsi socialni korektivi bodo 
zgrajeni tako, da bodo stimulirali k večjemu ustvarjanju dohodka. Pravic v tem 
obdobju ne bo mogoče širiti, skrb za življenjske in delovne pogoje delavcev bodo 
v večji meri morale prevzeti neposredno organizacije združenega dela in kra- 
jevne skupnosti. Poenoteni kriteriji za zagotavljanje socialne varnosti bodo 
dogovorjeni v Skupnosti socialnega varstva SR Slovenije. 

Razvoj mednarodnih razmer ter vojaškopolitične situacije v svetu, naravne 
in druge hude nesreče in druge nevarnosti narekujejo, da tudi v naslednjem 
srednjeročnem obdobju posvečamo pozornost nadaljnji krepitvi obrambnega 
in samozaščitnega delovanja. Nadaljevati moramo proces podružbljanja nalog 
obrambe in zaščite kot neodtujljive pravice in potrebe vseh delovnih ljudi in 
občanov, ki neposredno prispeva tudi k našim skupnim naporom za učvrstitev 
gospodarskega sistema. 

Vse te naloge in še mnoge druge, ki jih nismo omenili, nas bodo v prihod- 
njem srednjeročnem obdobju zavezovale, da bomo usmerili svoje napore in 
znanje v doseganje nove razvojne kvalitete. 

Za celovit pregled na področju dogovarjanja in usklajevanja srednjeročnih 
planov razvoja družbenopolitičnih skupnosti je treba omeniti tudi stopnjo uskla- 
jenosti med republikami in avtonomnimi pokrajinami glede osnutka dogovora 
o osnovah družbenega plana Jugoslavije o politiki hitrejšega razvoja gospo- 
darsko nezadostno razvitih republik in AP Kosovo v obdobju 1981—1985, osnut- 
ka dogovora o osnovah družbenega plana Jugoslavije o usklajevanju in usmer- 
janju tokov družbene reprdukcije v obdobju 1981—1985, osnutka dogovora o 
osnovah družbenega plana Jugoslavije o politiki razvoja ekonomskih odnosov 
s tujino v obdobju 1981—1985 ter osnutka dogovora o osnovah družbenega plana 
Jugoslavije o razvoju JLA v obdobju 1981—1985. 

V teh dneh je o posameznih dogovorih razpravljala tudi Koordinacijska 
komisija Zveznega izvršnega sveta, o tem pa govorijo tudi na skupni seji Med- 
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republiškega komiteja za družbeno planiranje in Medrepubliškega komiteja za 
finance, ki poteka danes. Pričakujemo lahko, da bomo dokončno uskladili ne- 
katera še odprta vsebinska vprašanja, tako da bodo lahko skupščine sociali- 
stičnih republik in avtonomnih pokrajin sprejele dogovore do 15. 12. 1980. 

Tovarišice in tovariši delegati! 

iPred vami je tudi osnutek Resolucije o družbenoekonomski politiki in raz- 
voju SR Slovenije v letu 1981. Predloženo besedilo je oblikovano na podlagi 
skupščinskih smernic za pripravo družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981—1985, ugotovitev in sklepov Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poro- 
čila o izvajanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 
1980 s prvo oceno možnosti razvoja v letu 1981 ter stališč družbenopolitičnih 
organizacij v republiki o aktualnih vprašanjih uresničevanja politike ekonom- 
ske stabilizacije v letošnjem letu. 

Problemi, s katerimi se soočamo v zadnjem letu iztekajočega srednjeroč- 
nega planskega obdobja, narekujejo, da se vsi skupaj odločno lotimo njihovega 
odpravljanja. Gre za naloge pri uresničevanju začrtane projekcije plačilno 
in deviznobilančnega položaja SR Slovenije v enotni projekciji plačilne in de- 
vizne bilance Jugoslavije v tem letu, za bolj enakomerno oskrbo domačega 
trga z energijo, surovinami in reprodukcijskim materialom, pa tudi z naj- 
nujnejšimi proizvodi široke porabe, umiritev pretirane investicijske porabe in 
tako dalje. 

Previđeno povečanje izvoza blaga in storitev za 7 % (realno) v letu 1981, 
ob istočasnem zadrževanju uvoza na ravni tega leta ter doseganje bolj uskla- 
jenih odnosov v deviznobilančnem in plačilnobilančnem položaju SR Slovenije, 
bo v prihodnjem letu prvenstvenega pomena za uresničitev politike ekonom- 
ske stabilizacije. Aktivnost vseh subjektov na področju ekonomskih odnosov 
s tujino mora biti zato usmerjena v zagotavljanje takšnih pogojev poslovanja, 
ki bodo omogočili uresničitev teh usmeritev. 

Ob tem naj ponovno opozorim, da je bila z Odlokom o enotni projekciji 
plačilne in devizne bilance Jugoslavije za leto 1980, sprejetim 31. 7. 1980, slo- 
venskemu gospodarstvu postavljena izredno zahtevna naloga. V drugi polovici 
leta 1980 je potrebno glede na isto obdobje lani povečati izvoz blaga na kon- 
vertibilno področje za 34,2 %, uvoz blaga s tega področja pa zmanjšati za 25,6 % 
oziroma doseči suficit v blagovni menjavi SR Slovenije v II. polletju 1980. 

S sklepi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije oziroma Skupščine Samo- 
upravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino so bih 
opredeljeni ukrepi za izvedbo uresničevanja projekcije plačilnobilančnega in 
deviznobilančnega položaja SR Slovenije in selektivno zmanjšanje uvozne mož- 
nosti iz doseženih deviznih prilivov od izvoza blaga in storitev. Hkrati so bili 
v republiki sprejeti tudi nekateri pomembni dodatni ukrepi na področju davčne 
politike, kreditne politike in politike razporejanja dohodka. Namen je bil, da 
se okrepi interes delavcev v organizacijah združenega dela za večji izvoz. 

Akcija za nadplansko povečanje izvoza v zadnjih mesecih tega leta daje 
pozitivne rezultate. Z njo smo si zastavili cilj povečanje izvoza za okoli 150 mi- 
lijonov dolarjev nad planirano obveznostjo za leto 1980. To je omogočilo do- 
daten in nujen uvoz surovin in repromateriala za slovensko gospodarstvo. Do 
sedaj se je v to akcijo vključilo 66 organizacij združenega dela, ki so se za- 
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vezale za povečanje izvoza za približno 142,5 milijonov dolarjev, od tega 37,5 mi- 
lijonov dolarjev na temelju dolgoročne proizvodne kooperacije s tujino. Akcija 
še teče, tako da bo zastavljeni cilj dosežen. 

Ukrepi, ki so bili v SR Sloveniji sprejeti za uresničitev začrtane projekcije 
deviznobilančnega in plačilnobilančnega položaja SR Slovenije v enotni pro- 
jekciji plačilne in devizne bilance Jugoslavije, se odražajo tudi v blagovnih 
tokovih slovenskega gospodarstva s tujino. V prvih 10 mesecih lani je bil pokrit 
uvoz z izvozom 58,3%, od tega na konvertibilnem področju 55,6%. Z odlokom 
za leto 1980 je predvideno celotno pokritje uvoza z izvozom 87,3%, od tega za 
kovertibilno področje 83,9%. V prvih 10 mesecih letos smo dosegli 69,1% 
pokritje uvoza z izvozom, na konvertibilnem področju pa 69%. V oktobru 1980 
smo dosegli 91%pokritje uvoza z izvozom in od 1. do 17. 11. skupaj 108%, 
na konvertibilnem področju pa 102%. Glede na sprejete izvozne obveznosti 
upravičeno pričakujemo, da se bo ta pozitivni trend nadaljeval tudi do konca 
leta in da se bo združeno delo v SR Sloveniji zelo približalo izpolnitvi nalog 
na področju ekonomskih odnosov s tujino v tem letu. 

Ne gre prezreti velikih naporov, ki so vloženi za doseganje teh rezultatov. 
Dejstvo je, da kljub ažurnemu urejanju problemov pri uvozu surovin in re- 
promateriala večkrat prihaja do prekinitev proizvodnje, kar vpliva na stopnjo 
rasti industrijske proizvodnje. Glavni vzroki za zaostrovanje na tem sektorju 
so v pomanjkljivem planiranju tako proizvodnje kot izvoza in uvoza. Kljub 
tem pojavom ocenjujemo stanje v proizvodnji kot zadovoljivo. Pomembni 
učinki iz sedanjih razmer pa bodo v nadaljnjem razvoju, ker zaostrene raz- 
mere spodbujajo dohodkovno povezovanje organizacij združenega dela na 
dolgoročnih osnovah. To ne nazadnje dokazujejo zbrani, a še neusklajeni plani 
ekonomskih odnosov s tujino organizacij združenega dela za leto 1981 v Samo- 
upravni interesni skupnosti za ekonomske odnose s tujino SR Slovenije. V orga- 
nizacijah združenega dela predvidevajo realno povečanje izvoza v letu 1981 
za približno 10% ob realnem povečanju uvoza za približno 6%. Pri tem mo- 
ramo opozoriti, da smo pri uvozu opreme močno presegli realne možnosti. Zato 
že tečejo napori za dinamičen premik uvoza opreme, tudi za odpovedovanje 
uvoza nekatere opreme, za katero smo v ustrezno razvojno politiko v domači 
strojegradnji, proizvodnji strojev in opreme sposobni razviti proizvodnjo doma. 

V Izvršnem svetu pozorno spremljamo delo pri pripravi odloka o enotni 
projekciji plačilne in devizne bilance Jugoslavije in projekcij plačilnobilančnih 
in deviznobilančnih položajev republik in avtonomnih pokrajin za leto 1981. 
Od usklajenosti tega odloka bodo v veliki meri odvisni tudi okviri, v katerih 
bo slovensko gospodarstvo poslovalo v prihodnjem letu. To je še posebej po- 
membno zato, ker po sklepu Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR Jugo- 
slavije veljavni odlok za letošnje leto ne more biti osnova za določanje plačilne 
in devizne bilance Jugoslavije in pačilnodeviznih položajev republik in avto- 
nomnih pokrajin za prihodnje leto. 

V medrepubliško usklajevanje je bil predložen osnutek odloka, h kateremu 
je dal Izvršni svet vrsto pripomb. Predvsem bi morali dati prednost devizni 
bilanci in deviznim tokovom, planiranju in usklajevanju planov ekonomskih 
odnosov s tujino ter odgovornosti republik in avtonomnih pokrajin za ures- 
ničevanje tako opredeljenih projekcij. 

To so bistvena vprašanja, ki bi morala biti razrešena pri pripravi odloka 
o metodologiji. Nujno je, da se upoštevajo kot temeljno izhodišče za pripravo 
projekcij deviznobilančnih in plačilnobilančnih položajev republik in avtonom- 
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nih pokrajin, saj bo le tako združeno delo lahko naloge tudi izpolnjevalo brez 
pogostih in težko sprejemljivih administrativnih ukrepov. Izvršni svet se bo 
zavzemal, da bodo tudi v prihodnjem letu na področju davčne politike, politike 
delitve dohodka in kreditno-monetarne politike sprejeti najnujnejši ukrepi za 
spodbujanje izvozne usmerjenosti gospodarstva. 

Tovarišice in tovariši delegati! 

To leto smo se večkrat srečevali s pojavi nezadostne in neenakomerne 
oskrbljenosti gospodarstva, zlasti industrije z energijo, surovinami in repro- 
dukcijskimi materiali. Do polnega izraza je prišla pretirana usmerjenost go- 
spodarstva na domači trg, ob sočasni veliki odvisnosti od najpomembnejših 
surovin in reprodukcijskih materialov iz uvoza, nezadostna samoupravna do- 
hodkovna povezava med primarno proizvodnjo in predelavo, neustreznost po- 
litike cen, ki je vplivala na preusmeritev blagovnih tokov v izvoz pri tistih suro- 
vinah in reprodukcijskih materialih, ki so bili nujno potrebni domači industriji. 
Takšno stanje so zaostrovale tudi neizkoriščene možnosti samoupravnega spo- 
razumevanja in dogovarjanja o delitvi skupnega deviznega prihodka in zdru- 
ževanja deviz v skladu s 67. in 68. členom Zakona o deviznem poslovanju in 
kreditnih odnosih s tujino. 

Izvršni svet se bo v prihodnjem letu zavzemal za vzpostavitev takšnih od- 
nosov, da bodo osnovne surovine in reprodukcijski materiali zagotovljeni pred- 
vsem tistim panogam gospodarstva, ki so izvozno usmerjene, ob tem pa spod- 
bujal samoupravno sporazumevanje in dogovarjanje v skladu s citiranim za- 
konom. Posebni napori bodo potrebni, da se zaradi redne in stabilne oskrbe 
zagotovijo nujni reprodukcijski materiali v panogah, ki zaradi vzdrževanja in 
oskrbljenosti domačega trga poslujejo v pogojih, ko izvoz ni mogoč ali smotrn. 

Na področju izvajanja energetske politike in razvoja v energetskem gospo- 
darstvu bodo v prihodnjem letu v ospredju predvsem naslednje aktivnosti: 

— poraba energije mora biti skladna s stopnjo rasti, ob zmanjšanju po- 
rabe tekočih goriv in preprečitvijo nadaljevanja avtonomnih trendov rasti 
porabe, 

— zagotoviti potrebna sredstva za kontinuiteto v izgradnji pričetih ener- 
getskih objektov, kar še posebej velja za NE Krško, ki bo pričela obratovati 
v naslednjem letu, 

— v naslednjem srednjeročnem obdobju je potrebno posvečati posebno po- 
zornost geološkim raziskavam domačih energetskih virov, ki se morajo pričeti 
že v letu 1981. 

— čimprejšnja realizacija pričetih razgovorov v republikah in avtonomnih 
pokrajinah glede sovlaganj v energetske objekte, kakor tudi realizacija do- 
govorov glede zakupa komercialnega premoga za potrebe industrije in široke 
potrošnje in skupnih geoloških raziskav energetskih 'virov, 

— izvajanje in dopolnjevanje ukrepov programa racionalnega ravnanja 
in varčevanja z energijo. 

— nadaljevanje politike enakomerne oskrbe z energijo vsega slovenskega 
tržišča in podrobnejša opredelitev porabnikov ob morebitnih restriktivnih raz- 
merah. 

Tudi na področju preskrbe prebivalstva z najpomembnejšimi prehrambe- 
nimi proizvodi in nekaterimi artikli široke porabe se v tem letu soočamo s 
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stalnim ali občasnim pomanjkanjem. Kot razlog lahko navedemo zaostajanje 
kmetijske proizvodnje za porabo, neustrezno cenovno politiko zlasti na sektorju 
kmetijske proizvodnje ter plačilno in deviznobilančne omejitve. Občasni veliki 
nakupi prebivalstva so še dodatno zaostrili problem preskrbe. V ilustracijo na- 
vajam oceno, da je prodaja v 9 mesecih letos v primerjavi z enakim obdobjem 
lani bistveno večja, in sicer pri sladkorju za 11 %, pri jedilnem olju za 11 % 
(v prvih 6 mesecih celo za 20 °/o več) in pri pralnih praških za 9 %. Večja prodaja 
je tudi pri veliki večini drugih proizvodov. 

Letošnje nezadovoljivo stanje pri oskrbi prebivalstva terja, da čimprej 
sprejmemo in realiziramo ukrepe za povečanje primarne kmetijske proizvodnje, 
saj bo le tako mogoče uskladiti porušene odnose med ponudbo in povpraše- 
vanjem. 

Temeljna naloga v prihodnjem letu bo povečanje živinorejske proizvodnje 
in uresničitev pogojev za kontinuirano hitrejšo rast te proizvodnje v vsem 
srednjeročnem obdobju. Pri tem bo Izvršni svet posebej skrbel, da bodo v ta 
namen zagotovljena vsa sredstva, potrebna za pospešen razvoj govedoreje, pra- 
šičereje in perutninarstva ter ulov rib. 

Za uresničitev tega cilja je nujno urediti odnose v vsej reprodukcijski 
verigi proizvodnje in predelave in porabe mesa. Obstoječa predimenzionirana 
in nizko produktivna klavno-predelovalna industrija je ena od temeljnih ovir 
racionalnega razvoja proizvodnje in oskrbe z mesom. Zato bo treba v sodelo- 
vanju med rejci in delavci v teh dejavnostih zagotoviti učinkovitejšo izrabo pro- 
izvodnih kapacitet in vzpostaviti dolgoročne planske in dohodkovne odnose. 
Pri tem bo nujno še naprej zapirati higiensko neustrezne in odvečne obrate, 
hkrati pa zagotoviti uveljavitev regijskih klavno-predelovalnih centrov kot 
nosilcev oskrbe in razvoja živinorejske proizvodnje. 

V prihodnjem letu bo zaradi zaostrenih razmer na svetovnem trgu s te- 
meljnimi kmetijskimi pridelki posebna skrb veljala tržni proizvodnji žit in 
sladkorne pese. Zadružne organizacije morajo zagotoviti povečan obseg organi- 
zirane tržne proizvodnje pšenice. Izvršni svet bo v ta namen tudi v bodoče za- 
gotovil posebne stimulativne pogoje za odkup pšenice. Prav tako pa izgrajena 
Tovarna sladkorja v Ormožu ne dopušča nikakršnih dilem o izpolnitvi planskih 
obvez pri proizvodnji sladkorne pese, ki so jih sporazumno prevzeli delavci in 
združeni kmetje. 

Izvršni svet ocenjuje, da bo zastavljene cilje v proizvodnji hrane mogoče 
doseči, če bodo na razpolago tudi potrebni reprodukcijski materiali za kmetijsko 
proizvodnjo, ki so v letošnjem letu tudi primanjkovali. Zaradi tega je nujno, 
da člani Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino za- 
gotovijo potrebna sredstva za uvoz materialov, ki jih na domačem trgu ni mo- 
goče zagotoviti, s samoupravnimi sporazumi oziroma sporazumi v okviru ustrez- 
nih enot skupnosti in skupnosti kot celote. 

Zastavljenim proizvodnim ciljem bo podrejena tudi politika razširjene re- 
produkcije, ki bo prioritetno naravnana v povečanje živinorejske proizvodnje 
in v pridobivanje novih kmetijskih zemljišč ter ukrepi interventne politike, ki 
bodo naravnani predvsem na dvig produktivnosti kmetijske proizvodnje. 

Glede nemotene preskrbe prebivalstva z osnovnimi živilskimi proizvodi je 
potrebno odločno ugotoviti, da bo treba v letu 1981 nadaljevati s pospeševanjem 
dohodkovnega povezovanja med proizvodnimi in prometnimi organizacijami 
združenega dela in preseganje kupoprodajnih odnosov. Za nemoteno preskrbo 
tržišča z osnovnimi živilskimi proizvodi so v prvi vrsti odgovorne organizacije 
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združenega dela proizvodnje in trgovine oziroma prometa, ki morajo medse 
bojne odnose urejati na dolgoročnih dohodkovnih osnovah v skladu z določili 
zakona o združenem delu. Da bi bila zagotovljena večja stabilnost v preskrbi 
trga z osnovnimi živilskimi proizvodi, je potrebno krepiti delovanje samouprav- 
nih interesnih skupnosti, predvsem v večjih potrošniških središčih. V ta namen 
se Izvršni svet zavzema tudi za ustanovitev intervencijskih skladov v obcmah 
in njihovo usklajeno politiko intervencij na republiški ravni na samoupravnih 
osnovah. . , . 

Pri intervencijah v gospodarstvu so doslej največji del predstavljale 
tervencije v proizvodnjo hrane. Izvršni svet se zavzema, da se kmetijstvu za- 
gotovijo takšni pogoji v primarni delitvi, da bo te intervencije mogoče postopno 
zmanjševati. Hkrati pa predlaga Skupščini, da se, ob dejstvu, da asociacije za- 
družnega gospodarstva, ki so bile z zakonom navezane za ustanovitev samo- 
upravnih skladov za intervencije v kmetijstvu, teh skladov niso ustanovile, 
v proračunu za leto 1981 začasno še zagotovijo sredstva za intervencije za 
največ pol leta 1981. V tem času pa je nujno zastaviti vse napore, da se skladi — 
tako v republiki kot v občinah — ustanovijo in prevzamejo svoje naloge v 
skladu s skupščinskimi stališči iz maja letos. V ta namen bo Izvršni svet opre- 
delil predloge virov za napajanje skladov, in sicer predvsem za leto 1981 z in- 
terventnimi zakoni po načelih, kot se predlagajo v planskih dokumentih za 
obdobje 1981—1985. 

V občinah in republiki moramo pravočasno izdelati bilance potreb po po- 
membnejših proizvodih in tekoče spremljati njihovo realizacijo. Pomembno 
vlogo pri preskrbi tržišča bodo imele tudi blagovne rezerve, katerim bo v letu 
1981 namenjena vsa skrb. 

Tovarišice in tovariši delegati! 

V letošnjem letu se ponovno srečujemo z intenzivno rastjo cen, čeprav je 
bila v letu 1980 pomembna naloga na področju cen, zavreti tendence iz prejš- 
njih let. Rezultate pri izvajanju politike ekonomske stabilizacije na področju 
trga in cen zato v letu 1980 nikakor ne moremo šteti za zadovoljive. Stopnja 
inflacije, izražena v rasti cen na drobno, se je od decembra 1979 do oktobra 1980 
povzpela na 32 4 %, kar je znatno več kot v zahodnih državah in daleč najvišja, 
kot smo jo imeli tako v SR Sloveniji kot v celotni Jugoslaviji v zadnjih 15 letih. 

V okviru rasti cen je letos opaziti dve značilnosti. Prvič, cene proizvajalcev 
kmetijskih proizvodov rastejo hitreje kot cene proizvajalcev industrijskih iz- 
delkov in drugič, letos je prišlo do pomembnega razkoraka med cenami pro- 
izvajalcev in cenami na drobno. Medtem ko so v preteklih letih naraščale pro- 
izvajalčeve cene industrijskih izdelkov počasneje od cen na drobno, je letos 
rast proizvajalčevih cen industrijskih izdelkov znatno hitrejša. V SR Sloveniji 
je to vidno sicer le pri cenah reprodukcijskega materiala, v SFR Jugoslaviji pa 
naraščajo hitreje tudi skupne cene industrijskih izdelkov. Glavni razlog hitrega 
naraščanja proizvajalčevih cen industrijskih izdelkov (posebno reprodukcijskega 
materiala) so cene energije, kjer je najvišja rast pri derivatih nafte. Res je, da 
ima letos uvožena inflacija pomemben vpliv na rast cen pri nas, vendar pa vpli- 
va domačih dejavnikov, kot so nizka produktivnost dela, neučinkovitost gospo- 
darjenja in investiranja, strukturna neusklajenost med blagovnimi in denarnimi 
tokovi, nedograjenost ukrepov ekonomske politike, ki so koncipirani tako, da 
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povzročajo inflatorne tendence na rast cen, nikakor ne gre prezreti. Visoka rast 
cen in življenjskih stroškov pa je posledica tudi vse bolj pogoste prakse, da se 
namesto z racionalnejšim poslovanjem zagotavljajo manjkajoča sredstva za in- 
vesticije, za osebno, skupno in splošno porabo s povečanjem cen. Tudi veliko- 
krat neučinkovito delovanje enotnega jugoslovanskega trga prispeva svoj delež 
k rasti cen. 

Vsekakor bo potrebno tudi v letu 1981 težišče vseh aktivnosti v največji 
možni meri usmeriti na uresničevanje politike ekonomske stabilizacije in za- 
viranje inflacijskih tokov. 

V začetku leta 1981 bodo na področju sistema in družbene kontrole cen 
uveljavljene nove zakonske rešitve, ki izhajajo iz Zakona o temeljih sistema 
cen in družbeni kontroli cen. S tem bo v večji meri omogočeno delovanje eko- 
nomskih zakonitosti, ekonomske motiviranosti za večjo proizvodnjo in večji 
vpliv svetovne produktivnosti dela na domačo in zmanjševanje vpliva organov 
družbenopolitičnih skupnosti na cene ob večanju odgovornosti združenega dela 
neposredno. 

Osnovna naloga na področju cen v letu 1981 bo tako zaustavitev neugodnih 
tendenc na področju cen in znižanje stopnje inflacije. Pri tem je treba poudariti, 
da nižje rasti cen ne bo moč doseči le s sistemskimi rešitvami, temveč je treba 
vzporedno ustvarjati tudi pogoje z ukrepi tekoče ekonomske politike in napori 
v proizvodnji. Bistveno za politiko cen v letu 1981 je, da mora temeljiti na kvali- 
tetnih dejavnikih gospodarskega razvoja, zlasti na povečani produktivnosti dela 
in boljši izkoriščenosti obstoječih kapacitet. 

Zaostreni pogoji gospodarjenja v tem letu, predvsem plačilno-bilančne ome- 
jitve, neurejeni odnosi na področju cen, pretirana' poraba, ki se napaja iz do- 
hodka organizacij združenega dela, in marsikje slabo in neučinkovito gospodar- 
jenje, se odražajo v letošnjih poslovnih rezultatih organizacij združenega dela. 
Kljub nekaterim pozitivnim rezultatom 9-mesečnega obračuna poslovanja je 
zaskrbljujoč pojav naraščanje izgub. V 9 mesecih letošnjega leta so se v SR Slo- 
veniji izgube organizacij združenega dela v primerjavi z istim lanskim obdobjem 
povečale kar za 105,7 %, od zneska v letošnjem I. polletju pa so višje za 32,8 %. 
V organizacijah združenega dela z izgubo je zaposlenih 32 915 delavcev. 

Ta pojav je še toliko bolj zaskrbljujoč, ker imajo največjo izgubo ključne 
panoge gospodarstva — pridobivanje premoga, elektrogospodarstvo, proizvodnja 
cementa, bazičnih kemičnih izdelkov, klanje živine in predelava mesa. Napori 
organizacij združenega dela in drugih dejavnikov so usmerjeni tako, da bi iz- 
gube do konca leta zmanjšali z dodatnimi napori za zmanjševanje stroškov 
poslovanja. Izvršni svet posebej spremlja poslovanje rudnikov premoga in elek- 
trogospodarstva in bo, če bo to potrebno, predlagal Skupščini ustrezne ukrepe. 

Tovarišice in tovariši delegati! 

Težji pogoji gospodarjenja in še zlasti manjše možnosti za nove investicije 
bodo tudi v prihodnjem letu omogočali le umirjeno rast zaposlovanja. V takšnih 
razmerah se bodo v ostrejši luči pokazala teritorialna in poklicna nesorazmerja 
med kadrovskimi potrebami združenega dela in prilivom mladih delavcev iz 
šol, ki so sicer prisotna v SR Sloveniji že nekaj let, vendar so ob dosedanjem 
dinamičnem povečevanju zaposlovanja ostala prikrita. 



840 Skupno zasedanje zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora 

Zato bo potrebno posvetiti vso pozornost zaposlovanju mladih strokovnih 
kadrov, ki prihajajo iz šol in z zmanjševanjem vseh oblik dopolnilnega dela 
ter z učinkovitejšim prestrukturiranjem zaposlenosti delavcev znotraj temeljnih 
organizacij in med temeljnimi organizacijami in delovnimi skupnostmi pove- 
čevati možnosti za njihovo zaposlitev. 

Pri uresničevanju stabilizacijske politike bomo na področju osebnih do- 
hodkov v tem letu realizirali sprejeto družbeno usmeritev, po kateri so sredstva 
za osebne dohodke naraščala za 25 % počasneje od dohodka. Zlasti izvršni sveti 
občinskih skupščin in sindikati so kot podpisniki sprejetega dogovora o uresni- 
čevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka v letu 1980 veliko pripo- 
mogli, da je velika večina temeljnih organizacij upoštevala sprejeto družbeno 
usmeritev zaostajanja dinamike rasti osebnih dohodkov in skupne porabe za 
rastjo dohodka. 

Visoka stopnja inflacije pri cenah proizvodov je vplivala na visoko stopnjo 
doseženega dohodka, največji porast cen življenjskih potrebščin v zadnjih 15 le- 
tih pa je imel za posledico, da se je realna vrednost osebnih dohodkov zmanjšala 
za okoli 7 % pod lanskoletno. V naslednjem letu predvidevamo v globalu ohra- 
nitev ravni realnih osebnih dohodkov na ravni leta 1980, vendar pa mora biti 
odprta možnost za hitrejše naraščanje osebnih dohodkov delavcev pri produk- 
tivnih in ustvarjalnih delih. 

Sprejeta zahteva vseh družbenih dejavnikov, da je treba pri družbenih 
usmeritvah razporejanja dohodka in osebnih dohodkov upoštevati selektivne 
osnove, narekuje, da sprejmemo tudi za leto 1981 poseben dogovor. Pri obliko- 
vanju tega dogovora bomo upoštevali vse pozitivne letošnje izkušnje, zlasti pa 
zahtevo, da delavci v temeljnih organizacijah v svojih planskih aktih za leto 
1981 sami opredelijo razmerja med sredstvi za osebne dohodke in sredstvi za 
akumulacijo v planiranem čistem dohodku. Pri tem bi morali upoštevati, da je 
porast sredstev za osebne dohodke odvisen od porasta dohodka ter njihovega 
prispevka k povečanju produktivnosti dela, k povečanju izvoza ter k racional- 
nejšemu gospodarjenju s predmeti dela in sredstvi za delo. 

V prihodnjem letu bodo na področju družbenih dejavnosti potrebni posebni 
napori, da se ohrani dosežena raven razvoja. 10% počasnejša rast sredstev za 
osebno, splošno in skupno porabo, ob skromni 2,5% planirani, rasti družbenega 
proizvoda, bo komaj omogočala uresničevanje že uveljavljenih programov. Za- 
radi tega bo potrebno preveriti veljavne normative in standarde za storitve 
kot tudi tiste, ki zadevajo kadre na posameznih področjih dejavnosti. Obsega 
pravic v prihodnjem letu ne samo, da ne bo mogoče spreminjati, temveč bo 
potrebna skrajna selektivnost in racionalnost tako pri izvajanju programov, 
še zlasti pa pri nadaljevanju že začetih investicij. Na tem področju obstaja raz- 
lika med našo in zvezno resolucijo. Zvezna resolucija predvideva 20% po- 
časnejšo rast sredstev za skupno porabo od načrtovane rasti družbenega pro- 
izvoda. Zaradi dosedanjega obsega programov, ki niso le odraz razvitosti po- 
sameznega področja dejavnosti, temveč so na nekaterih področjih tudi objek- 
tivna posledica relativno visoke zaposlenosti, še zlasti pa zairadi obsežnih nalog, 
ki nas zaradi uveljavljanja znanja kot kvalitetnega dejavnika razvoja čakajo 
v prihodnjem letu na področju usmerjenega izobraževanja in raziskovanja, za 
našo republiko tako omejevanje ni sprejemljivo in uresničljivo. 

Leto 1981 predstavlja tudi v sistemskem pogledu prelomnico glede načina 
financiranja nekaterih področij družbenih dejavnosti. Ker vseh sistemskih spre- 
memb, ki zadevajo vire in osnove za zagotavljanje sredstev s prihodnjim letom 
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še ne bo mogoče uveljaviti tako kot to predvideva zakon o skupnih osnovah 
svobodne menjave dela in področni zakoni, bo po izteku veljavnosti zakona 
o osnovah ter načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje 
samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti, vire in 
osnove ter način obračunavanja prispevkov za zagotavljanje sredstev za druž- 
bene dejavnosti celovito urejal zakon o obračunavanju in vplačevanju pri- 
spevkov za zadovoljevanje skupnih potreb, katerega predlog za izdajo z osnut- 
kom boste delegati še danes obravnavali. Ta zakon predstavlja v prehodnem 
obdobju, ko novih zakonov še ni možno v celoti uveljaviti, vsekakor korak 
bliže k vzpostavljanju vezi med družbenimi dejavnostmi in ostalim združenim 
delom, k odvisnosti skupne porabe od ustvarjenega dohodka, tk uresničevanju 
novih družbenoekonomskih odnosov s svobodno menjavo dela. 

Spremembe, ki se na osnovi tega zakona v prihodnjem letu predvidevajo 
v načinu nakazovanja prispevkov, ki terminsko ločuje obračun prispevkov od 
vplačila, bodo vsekakor pozitivne, saj predstavlja podaljšanje razpolaganja s 
sredstvi, namenjenimi za plačilo prispevkov samoupravnim interesnim skup- 
nostim, za temeljne organizacije združenega dela pa pomenijo prispevek za iz- 
boljšanje njihove likvidnosti. 

Tudi v letu 1981 bodo za pokritje potreb obrambe in zaščite, v skladu z 
usmeritvami razvoja splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite za 
srednjeročno obdobje, namenjena sredstva v višini do 0,5% od v letu 1980 
ustvarjenega narodnega dohodka. Ta sredstva se bodo uporabljala smotrno in 
varčno le za najbolj pereče naloge, ki neposredno krepijo obrambno in samo- 
zaščitno pripravljenost družbe. Struktura porabe sredstev po posameznih na- 
menih bo usklajena z dosedanjo porabo teh sredstev ter že doseženo stopnjo 
razvoja posameznih sestavin splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite 
v občinah in republiki. 

V naslednjem letu bodo uresničene zlasti naslednje naloge: 
— razvoj in krepitev teritorialne obrambe, 
— sprotno dopolnjevanje obrambnih načrtov, 
— razvoj in vsebinsko dopolnjevanje vseh že uveljavljenih oblik usposab- 

ljanja delovnih ljudi in občanov za obrambne priprave, opravljanje nalog na- 
rodne zaščite in civilne zaščite, 

— zagotavljanje opreme za zaščito in reševanje ob . naravnih in drugih 
hudih nesrečah, 

— nadaljevanje izgradnje sistema zvez in centrov obveščanja in alarmi- 
ranja po sprejetih programih. 

Dodatno se bodo zagotavljala sredstva na podlagi sprejetih programov za 
gradnjo zaklonišč, za oblikovanje rezerv prehrambenih proizvodov in izgradnjo 
skladišč, za oblikovanje zalog naftnih derivatov in izgradnjo rezervoarskega 
prostora, za naloge urejanja prostora za obrambo in zaščito ter za oblikovanje 
materialnih rezerv civilne zaščite. 

Tovairišice in tovariši delegati! 

Izhodišča za pripravo predloga zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1981 
so sestavljena tako, da vključujejo vse obveznosti SR Slovenije, ki izhajajo iz 
ustave, zakonov, dogovorov, skupščinskih odlokov in osnutka družbenega do- 
govora o temeljih plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985. 
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Ob sestavi izhodišč sO dosledno upoštevane zahteve in sprejeti sklepi zborov 
in odborov Skupščine SR Slovenije, da se iz proračuna SR Slovenije izločijo 
vse obveznosti, ki ne sodijo v splošno porabo na ravni republike. To je bilo 
potrebno še toliko bolj dosledno izpeljati, ker prehajamo v novo srednjeročno 
plansko obdobje. Za vse obveznosti, ki nimajo podlage za financiranje v ustavi, 
zakonih, dogovorih in odlokih, je predlagano, da se njihovo financiranje izloči 
iz republiškega proračuna. 

Rast sredstev za splošno porabo naj bi bila v letu 1981 za 10 % nižja od 
rasti dohodka. Tako omejena rast splošne porabe v letu 1981 zahteva od vseh 
koristnikov sredstev republiškega proračuna, da zahtevke do republiškega pro- 
računa temeljito proučijo ter uskladijo z dejansko možnostjo rasti splošne 
porabe. 

Ob izdelavi predloga zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1981 se 
Izvršni svet sooča s problemom, kako zagotoviti pokrivanje vseh sprejetih 
obveznosti v republiki in obveznosti do federacije. V okviru možne rasti splošne 
porabe in v skladu z razpoložljivimi sredstvi republiškega proračuna ter v skla- 
du s sprejetimi kriteriji investiranja bo Izvršni svet določil prioriteto tudi za 
investicije, ki bodo izvajane v letu 1981 oziroma v novem srednjeročnem plan- 
skem obdobju s temi sredstvi. 

Na podlagi navedenih kriterijev se v novem srednjeročnem planskem ob- 
dobju odlaga financiranje izgradnje novih upravnih stavb za Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije in republiške upravne organe kakor tudi za Zavod SR Slo- 
venije za statistiko. Financiranje večjega dela investicij zavodov za izvrševanje 
kazenskih sankcij se odlaga iz leta 1981 in 1982 ter njihovo financiranje podalj- 
šuje do konca leta 1985. Prav tako se odlaga dinamika financiranja izgradnje 
zaklonišč za upravne organe iz leta 1981 na obdobje 1986 do 1990. 

Na podlagi informacij, ki so nam bile na razpolago ob sestavi izhodišč, 
ugotavljamo, da sprejete obveznosti republike presegajo dovoljeno rast splošne 
porabe v letu 1981 kakor tudi možno rast virov republiškega proračuna. Zato 
se bo Izvršni svet ob sestavi predloga zakona o proračunu SR Slovenije za leto 
1981 dosledno zavzemal za zmanjševanje splošne porabe v občinah in republiki 
in bo, ne glede na sprejete zakone in druge akte, predlagal kritje posameznih 
obveznosti v skladu z možno rastjo dohodka oziroma splošno porabo. 

Hkrati pa bo Izvršni svet tudi od federacije odločno terjal dosledno spo- 
štovanje sprejete usmeritve za zmanjšanje splošne porabe v federaciji in njeno 
uskladitev z realnimi možnostmi. Očitno je, da se dosedanja prizadevanja na 
sektorju proračunske porabe federacije prepočasi uresničujejo v znižanju pro- 
računa federacije za leto 1981. 

Tovarišice in tovariši delegati! 

Ob zaključku te uvodne obrazložitve želim ponovno poudariti, da smo v 
letošnjem letu odločneje izvajali politiko ekonomske stabilizacije tako na pod- 
lagi lastnih spoznanj kot tudi na podlagi objektivnih razmer v ekonomskih 
odnosih s tujino in gibanjih v Svetovnem gospodarstvu. Zaostrene razmere v 
gospodarjenju lahko uspešno razrešujemo samo z nadaljnjim razvijanjem si- 
stema samoupravnih družbenoekonomskih odnosov in sistema socialistične de- 
mokracije, katerega materialna podlaga je družbena lastnina proizvajalnih 
sredstev in dohodka. Zgodovinske izkušnje, da smo pomembne bitke v našem 
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razvoju dosegli vedno ob najširšem, angažiranju delavskega razreda, delovnih 
ljudi in občanov, ki so v našem sistemu tudi nosilci oblasti, nas v tem pre- 
pričanju samo še bolj potrjujejo. Prav v letošnjem, za vse nas težkem letu, 
se je naš samoupravni socialistični sistem v celoti potrdil. To pa pomeni, da 
moramo voditi odločno bitko za izvajanje politike gospodarske stabilizacije, za 
večjo integriranost združenega dela ter se zoperstaviti nosilcem porabništva, 
skupinsko lastninskih, parcialnih, lakalističnih in etatističnih interesov. Zato vas 
pozivam, da kritično presodite predlagane dokumente in jih dopolnite v vseh 
tistih točkah, kjer ne sledijo taki usmeritvi. 

Predsedujoča Silva Jereb: Hvala lepa podpredsedniku Izvršnega 
sveta, tovarišu Jožetu Florjančiču, za uvodno obrazložitev. 

S tem zaključujem skupno zasedanje vseh treh zborov. Zbori nadaljujejo 
z delom v svojih dvoranah. 

(Zasedanje je bilo končano ob 10.30.) 



14. seja 

(17. septembra 1980) 

Predsedovala: Zofka Stojanovič, 
predsednica Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

Začetek seje ob 9.40. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Pričenjam 14. sejo Skupščine Skup- 
nosti socialnega varstva Slovenije in predlagam za današnjo sejo naslednji 
dnevni red: 

1. izvolitev Komisij za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
Zbora uporabnikov in Zbora izvajalcev ter poročila teh komisij, 

2. odobritev zapisnika 13. seje skupščine, 
3. osnutek dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 

1981—1985 ter osnutki samoupravnih sporazumov o temeljih planov za obdobje 
1981—1985 republiških skupnosti, ki se povezujejo v Skupnost socialnega var- 
stva Slovenije, 

4. osnutek samoupravnega sporazuma o skupnih izhodiščih in usklaje- 
vanju planov za zagotavljanje socialno-varstvenih pravic v obdobju 1981—1985, 

5. osnutek zakona o stanovanjskem gospodarstvu s stališči predlagatelja 
do odprtih vprašanj, 

6. predlog samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Skupnosti socialnega 
varstva Slovenije, 

7. osnutek statuta Skupnosti socialnega varstva Slovenije, 
8. informacija o pripravi programa ustanovitve in razvoja Zavoda za 

usposabljanje invalidnih oseb, 
9. osnutek sklepa o določitvi pogojev in kriterijev za socialno ogroženost 

kmeta-borca NOV, 
10. realizacija finančnega načrta Skupnosti socialnega varstva Slovenije v 

obdobju od januarja do junija 1980, 
11. vprašanja in pripombe delegatov. 
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Trna morda kdo kakšen predlog za spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? 
(Ne.) Če ne, potem dajem predlagani dnevni red v sprejem. Kdor je za predla- 
gani dnevni red, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani dnevni red soglasno sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev Komisij 
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora uporabnikov in Zbora 
izvajalcev. 

V Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora upo- 
rabnikov predlagam delegate iz Občinskih skupnosti socialnega varstva Sežana, 
Slovenj Gradec in Slovenska Bistrica. 

Prosim Zbor uporabnikov, da potrdi sestav predlagane komisije. Kdor je 
za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati Zbora uporabnikov dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

V Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora izva- 
jalcev pa predlagam delegate iz Občinskih skupnosti Grosuplje, Kamnik in 
Kočevje. 

Prosim Zbor izvajalcev, da potrdi sestav Verifikacijske komisije. Kdor je 
za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati Zbora izvajalcev dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Prosim obe komisiji, da pričneta z delom. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 13. seje skupščine. 

Vprašujem delegate, če ima kdo kako pripombo ah vprašanje k osnutku 
zapisnika 13. seje. (Ne.) Ce ni pripomb, potem predlagam, da zapisnik 13. seje 
potrdimo. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zapisnik 13. seje skupščine odobren. 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije je nato v smislu določil 

362. člena ustave SR Slovenije in 95. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
obravnavala kot enakopraven zbor z drugimi zbori Skupščine SR Slovenije 
5. točko dnevnega reda. 

Podpredsednik Koloma n Podlesek: Prehajamo na 5. točko 
dnevnega reda, to je na osnutek zakona o stanovanjskem gospodarstvu 
s stališči predlagatelja do odprtih vprašanj. 

O osnutku tega zakona je naša skupščina že razpravljala enako kot ostali 
zbori republiške Skupščine in je takrat bilo ugotovljenih precej pripomb in 
dilem, kako reševati to vprašanje v prihodnosti. Za današnjo sejo ste dobili 
tudi stališča Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora in 
bi zato prosil namestnika predsednika tega komiteja, tovariša Maver j a Jerkiča, 
da da uvodno obrazložitev k temu osnutku. 

Maver Jerkič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Danes razpravljamo o osnutku zakona v tistem delu, ki se nanaša na stališča 
Izvršnega sveta do nekaterih temeljnih vprašanj zakona o stanovanjskem gospo- 
darstvu, ki so se izoblikovala v dosedanjih razpravah. Zbori Skupščine SR Slo- 
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venije so namreč 25. junija sprejeli sklep, po katerem so odložili sklepanje o 
osnutku zakona prav zaradi številnih pripomb, ki so se izoblikovale v času raz- 
prave. To pa pomeni, da je bilo potrebno vse te pripombe zbrati in jih urediti 
ter dati tudi odgovor ter se opredeliti do teh pripomb. Dobili ste nekoliko širše 
gradivo od tistega, ki ga bo Izvršni svet posredoval neposredno republiški Skup- 
ščini, namreč stališča do teh vprašanj. Zato bi govoril le o nekaterih osnovnih 
vprašanjih, ki zajemajo predvsem vaše področje dela, kar pa se nanaša na sta- 
lišča Izvršnega sveta kot tudi na stališča, ki ste jih prejeli, to je stališča Re- 
publiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora. 

Osnovno vprašanje in dileme, ki so se pojavljale v razpravi o osnutku za- 
kona o stanovanjskem gospodarstvu, ki v bistvu združuje osem dosedanjih za- 
konov, so se nanašale predvsem na vprašanja združevanja in zagotovitve sred- 
stev. Tu gre za vprašanje vzajemnosti in solidarnosti. Po mnenju delegatov in 
ostalih razpravljalcev je rečeno, da sta v osnutku zakona vzajemnost in soli- 
darnost nekoliko zožena. Zaradi tega se v teh pripombah predlaga, da bi vzajem- 
nost in tudi solidarnost razširili vsaj na tisti obseg, ki je bil sprejet v lanskem 
letu s stališči, sklepi in priporočili republiške Skupščine. 

Če se najprej opredelim do vprašanja združevanja sredstev solidarnosti, 
potem je treba reči, da se poleg tistega, kar je določeno v 32. členu osnutka za- 
kona, razširi krog upravičencev do solidarnosti še na delavce in delovne ljudi 
z nižjimi osebnimi dohodki, se pravi tudi na tiste, ki so zaposleni in se solidar- 
nostno rešuje stanovanjsko vprašanje tudi v organizacijah združenega dela. 
Prej je bilo mišljeno, da se solidarnostno rešujejo le stanovanjska vprašanja ne- 
zaposlenih, invalidov, borcev itd. V povezavi s pripombami in stališči iz skup- 
ščinske razprave pa se solidarnost razširja tudi na kmete-borce. Predlog je, da bi 
se v naslednjem obdobju do leta 1985 reševalo stanovanjsko vprašanje prek 
solidarnosti ne samo borcem, temveč tudi kmetom-borcem, in sicer na ta način, 
da se dodeljujejo krediti iz solidarnostnih sredstev, čeprav ni običaj, da bi se 
solidarnostna sredstva dajala kot kredit, temveč le kot nepovratna sredstva. 

Poleg tega naj bi se za obdobje od leta 1980 do 1985 uporabljala solidar- 
nostna sredstva tudi za gradnjo dijaških in študentskih domov, medtem ko bi 
gradnja domov upokojencev tudi do leta 1985 ostala v sistemu kakršnega imamo 
danes. Toliko glede solidarnosti. 

Glede vzajemnosti pa je prav tako treba reči, da je razprava pokazala, da 
je treba tudi vzajemnostno reševanje stanovanjskih vprašanj nekoliko razširiti. 
V osnutku, kot vam je znano, je bilo vprašanje vzajemnosti zoženo na reše- 
vanje stanovanjskih vprašanj v okviru organizacij združenega dela in delovnih 
skupnosti. Medtem pa je razprava pokazala, da je potrebno to reševati vsaj 
na nivoju občin, se pravi, da bi v okviru samoupravne stanovanjske skupnosti 
občine združevali sredstva na podlagi samoupravnega sporazuma o temeljih 
plana za vzajemno reševanje stanovanjskih vprašanj vseh tistih delavcev, de- 
lovnih ljudi in Občanov, ki v svoji organizaciji združenega dela ne ustvarjajo 
dovolj čistega dohodka v skladu skupne porabe, da bi lahko vsaj približno enako 
in pod enakimi kriteriji reševali stanovanjska vprašanja svojih delavcev. To se 
pravi, da vzajemnost razširjamo na nivo občine, in da tudi sredstva združujemo 
na nivoju občine, s tem da se zahteva tudi možnost intervencije družbenopoli- 
tične skupnosti — v tem primeru občine — pri tistih, ki ne bi podpisali samo- 
upravnega sporazuma za vzajemno združevanje sredstev oziroma, ki ne bi izpol- 
njevali s samoupravnim sporazumom sprejetih obveznosti. 
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To sta dve bistveni vprašanji, h katerim je zavzel svoje stališče tudi Izvršni 
svet in ga posredoval Skupščini, je pa identično s stališči, ki jih imate nave- 
dena v gradivu, ki ste ga prejeli. 

Poleg teh vprašanj se pojavlja tudi vprašanje o mestu združevanja sredstev. 
V osnutku zakona ni bilo natančno opredeljeno, da se vsa sredstva za stanovanj- 
sko graditev združujejo v Stanovanjski skupnosti — pod vsa pa ne razumemo 
tudi sredstev, ki jih organizacije združenega dela namenjajo za stanovanjsko gra- 
ditev po svojem planu — temveč samo sredstva vzajemnosti in solidarnosti, in 
sicer po planu, za katerega se dogovorijo, kar pa pomeni, da bi se sredstva upo- 
rabila v skladu s terminom porabe teh sredstev in na odpoklic. Tako se ne bi do- 
gajalo kot je to bil primer doslej, da so ponekod sredstva ostajala neizkoriščena 
na računu stanovanjske skupnosti, temyeč vsa sredstva solidarnosti in vzajem- 
nosti ostajajo pri organizaciji združenega dela, dokler ne nastane dejanska po- 
treba v skupnosti, da se pokrijejo določene investicije in določena izgradnja 
stanovanj. 

Naslednje vprašanje se nanaša na nekatere probleme planiranja, o katerih 
ne bi podrobneje govoril. Gre le za to, na katerih nivojih o čem odločati, kaj 
in kakšni programi ter planski akti naj se sprejmejo. Govora je bilo o tem, da 
je potrebno v osnutku zakona natančneje in jasneje opredeliti, katere planske 
akte sprejemati in na katerem nivoju. 

Prav tako je bilo obravnavano' vprašanje lastne udeležbe in zavzemanje za to, 
da naj bi bila lastna udeležba vračljiva in da naj bi višino lastne udeležbe dolo- 
čili v odvisnosti od socialnega in ekonomskega stanja posameznika. Nadalje je 
bilo opredeljeno, da je potrebno v osnutku zakona reči, kdo lahko nastopa na 
področju stanovanjskega gospodarstva kot investitor družbeno usmerjene stano- 
vanjske graditve, pri čemer sta se tako Republiški svet za družbeno ureditev kot 
tudi Izvršni svet opredelila, da je lahko investitor stanovanjske graditve tako 
samoupravna stanovanjska skupnost, zadruga, organizacija združenega dela ozi- 
roma poslovna skupnost. 

To bi bile v glavnem bistvene stvari, mislim pa, da se boste v razpravi 
dotaknili še drugih vprašanj, ki bi zahtevala podrobnejšo obrazložitev. 

Podpredsednik Koloman Podlesek: Prosil bi še tovariša Koprivca, 
predsednika Izvršnega odbora naše skupnost, da bi pojasnil sklepe Izvršnega 
odbora naše skupnosti glede osnutka tega zakona. 

Ciril Koprive: Tovarišice in tovariši delegati! Skupščina Skupnosti 
socialnega varstva je na svojem zasedanju 9. julija letošnjega leta po razpravi 
o osnutku zakona o stanovanjskem gospodarstvu sklenila, da osnutka ne sprejme, 
sprejela pa je vrsto pripomb in mnenj k navedenemu osnutku. Tedaj je bilo 
tudi sklenjeno, da se razprava o tem zakonu preloži do tega meseca oziroma do 
današnjega zasedanja skupščine. V skladu s temi sklepi smo v Skupnosti social- 
nega varstva nadaljevali z razpravo o osnutku zakona in s tem tudi omogo- 
čili, da bi se lahko še temeljiteje opredelili do rešitev, ki jih vsebuje osnutek 
zakona. 

K vabilom za današnje zasedanje skupščine pa smo priložili tudi stališča 
Republiškega komiteja za varstVo okolja in urejanje prostora s predlogom mnenj 
k osnutku tega zakona, da bi tako občinskim skupnostim socialnega varstva 
omogočili oceno, v kolikšni meri in kako so bila upoštevana mnenja, stališča in 
predlogi, ki smo jih sprejeli na julijskem zasedanju skupščine. Sprejeta stališča, 
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predloge in mnenja skupščine smo pismeno posredovali tudi vsem trem zborom 
republiške Skupščine, sodelovali pa smo tudi v razpravi na seji Predsedstva 
Republiške konference SZDL Slovenije in v njenih komisijah, z našimi sklepi pa 
smo bili prisotni tudi v drugih organih, pri katerih delu smo sodelovali. 

Izvršni odbor Skupščine Skupnosti socialnega varstva je ponovno obrav- 
naval osnutek zakona o stanovanjskem gospodarstvu na svoji 21. seji 10. sep- 
tembra letos. V razpravi smo predvsem ocenjevali, v kolikšni meri in kako so 
bile upoštevane pripombe skupščine Skupnosti kot jih vsebujejo stališča Repu- 
bliškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora, ki jih je na seji po- 
drobneje pojasnila predsednica komiteja tovarišica Vičarjeva. V razpravi smo 
ugotovili, da je bilo v vseh razpravah dano veliko število predlogov in jih je 
precej od teh bilo sprejetih, ter bodo vgrajeni v predlog zakona, nekaterih pa ni 
bilo mogoče sprejeti, saj so bila posamezna stališča v razpravah tudi zelo 
nasprotna. 

Nadalje smo ugotovili, da se je predlagatelj do naših pripomb po večini 
pozitivno opredelil. Naj navedem samo nekatere, ki jih je že v svojem uvodu 
navedel tovariš Jerkič. Tako naj bi med drugim v predlog zakona vnesli dolo- 
čilo, da se sredstva za solidarnost in vzajemnost na stanovanjskem področju 
združujejo v stanovanjski skupnosti občine, te pa bodo temeljni nosilci vseh 
odločitev v zvezi z združevanjem sredstev delavcev v temeljnih organizacijah 
združenega dela in v krajevnih skupnostih. Medsebojna razmerja pri združe- 
vanju sredstev naj bi urejali s samoupravnimi sporazumi o temeljih plana sta- 
novanjske skupnosti ter z drugimi samoupravnimi akti. Tako so določbe o soli- 
darnosti določneje opredeljene, kar bo omogočilo še nadaljnje uspešno reševanje 
stanovanjskih vprašanj, nekaterim posebej določenim skupinam prebivalstva, 
med katerimi so tudi kmetje-borci NOV, katerim naj bi iz teh sredstev do 
31. decembra 1985 dejansko kreditirali graditev ali prenovo stanovanjskih hiš 
in stanovanj. 

V Skupnosti smo imeli tudi pripombe k predlaganim rešitvam glede vzajem- 
nosti pri graditvi stanovanj ter ocenili, da bi bilo potrebno navedena vprašanja 
opredeliti širše in bolj obvezujoče. Ta pripomba, ki ni bila dana samo z naše 
strani, je upoštevana. Bodočih stanovanjskih vprašanj ne bomo reševali z last- 
nimi sredstvi iz določenih organizacij združenega dela, kjer delavec dela, pač pa 
se bodo v reševanje stanovanjskih vprašanj delavcev tistih organizacij združe- 
nega dela, ki objektivno ne bodo imele sredstev za reševanje svojih stanovanj- 
skih vprašanj, vključile tudi druge osnovne organizacije združenega dela v 
okviru iste občine. Namreč, veliko je organizacij združenega dela, ki zaradi Ob- 
jektivnih razlogov poslujejo na meji rentabilnosti ali z izgubo, kar bi pomenilo, 
da delavci v teh organizacijah združenega dela ne bi imeli pogojev za pomoč 
širše družbene skupnosti, ker ne bi mogli prispevati lastnega deleža, ki je pogoj 
za kreditiranje za te namene. 

V poglavju o planiranju bo vključena določba, da se med planskimi ele- 
meniti upoštevajo tudi posebne potrebe občanov, ki se težko gibljejo v prostoru, 
kot so to otroci in invalidni starejši ljudje ter da jim je treba prilagoditi gradnjo 
sosesk in določeno število stanovanj. Tudi glede položaja domov za upokojence 
je nakazana možnost, da bi se nekatera vprašanja v teh zavodih kot so amor- 
tizacija in stanarina urejala na način kot se rešujejo ta vprašanja za stanovanj- 
ski prostor. Čeprav ta predlog v dosedanjih razpravah ni povsod dobil večinske 
podpore, je pa naveden v stališčih Republiškega komiteja za varstvo okolja in 
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urejanje prostora, Izvršni odbor meni, da je potrebno navedeno rešitev vnesti 
tudi v predlog zakona. 

Na seji Izvršnega odbora smo tudi širše spregovorili o osnutku družbenega 
dogovora o skupnih osnovah za usmerjanje in uresničevanje družbenoekonom- 
skih odnosov na področju stanovanjskega gospodarstva v naši republiki, da bi 
tako ocenili, kako naj bi v naši republiki konkretizirali nekatera določila bodo- 
čega zakona o stanovanjskem gospodarstvu, ki ga naj bi sprejeli še v tem letu. 
Ob tej razpravi pa smo tudi ocenili, da so bile pripombe, predlogi in mnenja naše 
skupščine glede osnutka tega zakona utemeljene, saj so vnesene tudi v osnutek 
družbenega dogovora. Razprava o osnutku družbenega dogovora se še nadaljuje 
in bomo v tej razpravi aktivno sodelovali. 

Na osnovi navedenega Izvrni odbor predlaga skupščini, prvič, da se na da- 
našnjem zasedanju po obravnavi osnutka zakona opredeli do stališč izvršnega 
odbora. Stališča Izvršnega sveta so identična s stališči Republiškega komiteja, 
kar pomeni, da ob sprejemanju osnutka zakona sprejemamo tudi stališča Izvrš- 
nega sveta. Omenjam, da je med temi stališči tudi predlog glede usmeritve bo- 
dočega statusa domov za upokojence, predvsem glede obračunavanja amortiza- 
cije, stanarine in drugo. Zavedamo pa se, da bo potrebno v zakonu o stanovanj- 
skih razmerjih rešiti še vprašanje stanovanjske pravice, stanovalcev v teh 
domovih ter še druga vprašanja, ki se navezujejo na pravico prebivanja v teh 
domovih. 

Drugič, Izvršni odbor predlaga skupščini, naj ponovno priporoči občinskim 
skupnostim socialnega varstva in republiškim ustanoviteljem te skupnosti, da se 
aktivno vključijo v oblikovanje samoupravnih aktov in sporazumov, ki jih bodo 
dolžni pripraviti predvsem v občinah v zvezi z uresničevanjem zakona o sta- 
novanjskem gospodarstvu. 

Podpredsednik Koloman Podlesek: Pričenjam razpravo o osnutku 
tega zakona. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Stojan Kukavica, delegat 
Občinske skupnosti socialnega varstva Velenje. 

Stojan Kukavica: K osnutku zakona o stanovanjskem gospodarstvu 
smo dah pripombe že na prejšnjem zasedanju skupščine, danes pa mislimo ne 
glede na stališča predlagati, da bi se v 32. členu poleg petih kategorij, ki so že 
v osnutku zakona, vnesla še kategorija razvezane družine. 

Podpredsednik Koloman Podlesek: Nadaljujemo z razpravo. Želi 
še kdo besedo? (Nihče.) 

Če nima nihče več kake dodatne pripombe aH stališča, bi predlagal, da 
osnutek zakona o stanovanjskem gospodarstvu sprejmemo skupaj s stališči Re- 
publiškega komiteja in s pripombami, ki jih je dal Izvršni odbor naše skupnosti. 
Prav tako pa bi posredovah tudi pripombo, ki jo je dal delegat iz Velenja. 

Kdor se s takim predlogom strinja, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

S tem je postopek enakopravne obravnave in sklepanja skupaj z zbori Skup- 
ščine SR Slovenije o osnutku zakona o stanovanjskem gospodarstvu opravljen. 
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VSEBINA 

Zbor združenega dela 

42. seja — 30. septembra 1980 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 3 

2. Informacija in predlog Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije 
za obravnavo stališč in usmeritev glede krepitve družbenoekonomskega 
položaja delavcev v prizadevanjih za stabilizacijo gospodarstva in na- 
črtno usmerjanje družbenega razvoja  4 

Govornik: 
Franci Polak    4 

3. Poročilo verifikacijske komisije   6 

Govornik: 
Franc Fašalek . .    6 

Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 42. seje Zbora združenega dela  7 

Govornik: 
Drago Dolinar  8 

2. Odobritev zapisnika 41. seje Zbora združenega dela  9 

3. Informacija o uresničevanju družbene preobrazbe pravosodja .... 9 

Govorniki : 
Peter Bekeš  10 
Karlo Marsel   13 
Franci Polak      14 

4. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o določitvi stopenj, odbitnih po- 
stavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela v letu 1980     .    16 

Govornik: 
Anton Slapernik  17 

5. Osnutek zakona o upravah družbenih prihodkov  18 

Govorniki : 
Franc Jelenko      18 
Mitja Paulin   19 
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Olga Mastnak    21 
Franc Mali   21 
Avgust Kocjan    22 

6. Osnutek zakona o stanovanjskem gospodarstvu  22 

Govorniki : 
Marija Zupančič-Vičar  23 
Pavel Sevšek  27 
Franc Sikošek  27 
Srečko Sajn  27 
Franc Mali  29 

7. Osnutek zakona o sprejemanju začasnih ukrepov družbenega varstva 
samoupravnih pravic in družbene lastnine   . 29 

Govornika: 
Edo Gaspari   30 
Emil Tomašič   31 

8. Nadaljevanje obravnave informacije o uresničevanju družbene pre- 
obrazbe pravosodja    32 

Govornik: 
Karlo Marsel  32 

9. Osnutek zakona o kompenzacijah  33 

Govorniki : 
Borut Snuderl  33 
Tone Kugonič   34 
Franc Sikošek  35 
Ciril Umek  35 

10. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih 
zemljiščih   36 

Govorniki: 
Lojze Senegačnik  36 
Franc Sikošek  38 
Pavel Jarc    38 
Martin Zuran  39 
Slobodan Jovanović  40 
Drago Kocjančič  41 
Ciril Umek    42 

11. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pre- 
povedi nomadske paše   42 

G o v o r n i k a : 
Lojze Senegačnik  43 
Ciril Umek    44 

12. Osnutek zakona o igrah na srečo  44 
13. Predlog zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v SR 

Sloveniji v letu 1981  45 

Govornik: 
Franta Komel   45 
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14. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cest- 
nega prometa  

15. Predlog družbenega dogovora o pripravi, izdaji in financiranju Enci- 
klopedije Slovenije in samoupravnega sporazuma o financiranju in 
usmerjanju priprave in izdaje Enciklopedije Slovenije  

16. Predlog, periodičnega delovnega načrta Zbora združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije za IV. trimesečje 1980   

Govornik: 
Franc Sikošek  

17. Osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o obdavčevanju pro- 
izvodov in storitev v prometu  

18. Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o dovolitvi začasnega kredita SR 
Bosni in Hercegovini za obnovo objektov, ki jih je poškodoval potres 
v dneh 26. in 27. oktobra 1969   

19. Osnutek zakona o obveznosti, ki jo prevzame federacija za odplačilo 
zunanjega posojila, ki je bilo črpano za graditev hidrosistema »Ibar— 
Lepenac«   

20. Družbeni dogovor o mednarodnem sodelovanju na znanstvenem pod- 
ročju leksikografije  

21. Predlog dogovora o usklajevanju ukrepov davčne politike za spodbuja- 
nje stanovanjske graditve s pritegnitvijo osebnih sredstev občanov . . . 

22. Volitve in imenovanja    
— predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Ljubljani . . . 

23. Predlogi in vprašanja delegatov  

Govorniki : 
Anton Slapernik   
Edo Gaspari  
Zvone Kovič    
Borut Šnuderl  

43. seja — 22. oktobra 1980 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter 
poročilo te komisije  

Govornik: 
Konrad Hribernik    

Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 43. seje Zbora združenega dela  
2. Odobritev zapisnika 42. seje Zbora združenega dela  
3. Določitev osnutka dopolnil k ustavi Socialistične republike Slovenije . . 
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4. Informacija o uveljavljanju metod in načinov dela Skupščine SR Slo- 
venije, njenih zborov in delovnih teles    64 

Govorniki : 
Lojze Janko  65 
Griša Nagy  66 
Ivanka Repič .   67 
Branko But  68 

5. Informacija o poteku usklajevanja o osnutkih dogovorov o temeljih 
družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1981 do leta 1985 in 
informacija o pripravah planskih dokumentov SR Slovenije za obdobje 
1981—1985   69 

Govornika: 
Vladimir Klemenčič   69 
Franc Vičar  77 

6. Osnutek zakona o varnosti na žičnicah in vlečnicah  79 

Govorniki : 
Franc Premk   79 
Vlado Stenovec  80 
Konrad Hribernik  81 

7. Osnutek družbenega dogovora o skupnih osnovah za oblikovanje in 
delitev sredstev za osebne dohodke in skupno porabo in osnutek druž- 
benega dogovora o skupnih osnovah za povračilo stroškov, ki so jih 
imeli delavci pri opravljanju določenih del in nalog  81 

Govorniki : 
Marjan Simič  81 
Janez Raušl . .  85 
Igor Arnež   86 
Ernest Noč . .    87 
Maruša Murn  88 

8. Nadaljevanje razprave o informaciji o uveljavljanju metod in načinov 
dela Skupščine SR Slovenije, njenih zborov in delovnih teles  90 

Govornica : 
Marija Rafolt  90 

9. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o združevanju 
organizacij združenega dela v splošna združenja in v Gospodarsko 
zbornico Jugoslavije  91 

10. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o posojilu med vlado Socia- 
listične federativne republike Jugoslavije in vlado republike Iraka ... 91 

11. Volitve in imenovanja   91 
— Predlog sklepa o imenovanju skupine delegatov za proučitev odnosov 

v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje in 
zakonskih aktov s tega področja  91 

12. Predlogi in vprašanja delegatov   92 

Govorniki : 
Vilibald Kopecky    92 
Anton Burja   92 
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Milivoj Samar . . 
Janko Muraus . . 
Milivoj Samar . 
Lojze Senegačnik 
Franc Fašalek . , 

44. seja — 5. novembra 1980 

Pred dnevnim redom: ^ 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
ter poročilo te komisije  - • 103 

Govornica : 
Olga Mastnak 104 

Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 44. seje Zbora združenega dela ....... 105 

2. Odobritev zapisnika 43. seje Zbora združenega dela   106 

3. Osnutek zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti ... 106 

Govorniki : 
Miran Bogataj   106 
Julij Planine     J-J® 
Ivan Jekler    J J' 
Jože Krk   
Jože Sedelšak  
Jure Mlinar  j2* 
Jože Gabrovšek 122 

Viljem Ulaga 123 
Rudi Nadiževec   j24 

Ivan Košenina  126 

Rajko Premrl . .    I27 

Andrej Osolnik I27 

Vladimir Petravič   I27 

Marija Celestina 128 
Marjan Rudolf 129 

4. Predlog zakona o notranjih zadevah 129 

Govorniki : 
Dorica Stipanič 130 
Franc Šmajdek 135 
Marija Petkovšek   135 
Dore Dovečar   137 

Franc Šmajdek 138 

Marija Petkovšek   138 

5. Predlog zakona o ustanovitvi Republiškega družbenega sveta za vpra- 
šanja družbene ureditve in predlog zakona o ustanovitvi Republiškega 
družbenega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko in pred- 
log zakona o ustanovitvi Republiškega družbenega sveta za vzgojo in 
izobraževanje in predlog zakona o ustanovitvi Republiškega družbenega 
sveta za mednarodne odnose 139 
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6. Predlog zakona o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o 
ukrepih za varnost jedrskih objektov in naprav .    

Govornik: 
Vinko Ravnikar   

7. Predlog zakona o vpisu v sodni register .  

Govornik: 
Pavel Jarc  *  

8. Pobudi skupščin občin Litija in Zagorje ob Savi o uresničevanju ustav- 
nih določil glede materialne osnove oziroma sistema financiranja kra- 
jevnih skupnosti z osnutkom ugotovitev, stališč in sklepov Skupščine 
SR Slovenije o zagotavljanju materialne osnove za zadovoljevanje 
skupnih in splošnih potreb delovnih ljudi in občanov v krajevni skup- 
nosti      

Govornika : 
Zvonimir Volfand  143 
Vili Dežman  147 

9. Osnutek zakona o dopolnitvah zakona o jugoslovanski banki za med- 
narodno ekonomsko sodelovanje in o skupnih finančnih organizacijah 148 

10. Osnutek zakona o zagotovitvi sredstev za udeležbo SFR Jugoslavije pri 
VI. dopolnitvi sredstev mednarodnega združenja za razvoj (IDA) ... 148 

11. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Zveznim izvršnim svetom 
SFR Jugoslavije in vlado LR Kitajske o vzajemni davčni oprostitvi do- 
hodka od mednarodnega potniškega in blagovnega oziroma potniškega 
ali blagovnega pomorskega prometa   149 

12. Predlog zakona o ratifikaciji konvencije o migracijah v pogojih zlo- 
rabljanja in o zboljšanju možnosti vseh delavcev migrantov ter njiho- 
vega tretmaja, sprejete na 60. zasedanju Konference 24. junija 1975 149 

13. Predlog družbenega dogovora o izdaji in plačilu doplačilne poštne 
znamke »XXXVI. svetovno prvenstvo v namiznem tenisu, Novi Sad, 
1981. leta«  I50 

Govorniki : 
Vika Jevšnikar 150 
Boris Kralj   150 
Anton Slapernik   151 
Matija Zgajnar      • 151 
Rafael Cajhen      • 151 
Anton Slapernik   152 

14. Volitve in imenovanja  153 
— predlog za izvolitev novega člana Sveta republike   153 
— predlog za imenovanje skupine delegatov za pripravo delovnega 

osnutka programov dela zborov Skupščine SR Slovenije 153 

15. Predlogi in vprašanja delegatov     154 

Govorniki : 
Stanislav Debeljak    154 
Lojze Senegačnik      155 
Drago Sila   157 



16. Nadaljevanje razprave o predlogu družbenega dogovora o izdaji m 
plačilu doplačilne poštne znamke »XXXVI. svetovno prvenstvo v na- 
miznem tenisu, Novi Sad, 1981. leta«  

Govornika: 
158 Anton Slapernik   

Boris Kralj  

45. seja — 24. novembra 1980 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
ter poročilo te komisije   

Govornik: 
Franc Ferfolja  

Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 45. seje Zbora združenega dela 162 

2. Odobritev zapisnika 44. seje Zbora združenega dela 162 

3. Obravnava gradiva »Nadaljnji razvoj družbenoekonomskih odnosov 
v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje« . . . 163 

Govornika: 
Francka Herga J®j* 
Stanko Jaki   165 

4. Osnutek zakona o energetskem gospodarstvu 166 

Govorniki: 
Marko Vraničar .    
Francka Herga  
Pavel Sevšek    • • • J-7J 
Ivan Bombek   
Karel Ožir     172 
Franc Ferfolja  
Stane Šobar       175 
Miroslav Rupnik , *76 
Marjan Koritnik   * " 
Darko Pekič    178 

5. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih . . . 178 

Govorniki: 
Ivo Marenk    178 
Brigita Gobec    
Ivan Perušek   183 
Milan Tepej  I84 

Pavel Ferlic   *84 
Jože Romšak   . .*   184 
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Tomislav Majer  189 
Francka Ovsenik   185 
Bernarda Nikolič-Fatur 185 
Franc Bratkovič 186 
Miroslav Rupnik  186 
Franc Cafnik 186 
Franc Bizjak  , . . . . 188 

6. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o komu- 
nalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena 189 

Govorniki: 
Maver Jerkič 189 
Vlado Haas 190 
Lado Skerjanec 193 
Feliks Sprogar   195 
Miroslav Rupnik    196 
Franc Bizjak  198 
Drago Uzar   199 

7. Predlog za izdajo zakona o javnih cestah 199 

Govorniki : 
Andrej Grahor 199 
Minka Barle   204 
Feliks Šprogar  204 
Franc Ferfolja   . .   205 
Janko Buh  205 
Tone Polajnar 206 

8. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah 208 

Govorniki : 
Jože Maljevič   208 
Lado Gorišek 209 
Lado Skerjanec 211 
Marjan Mozetič  212 
Stane Šobar 213 

9. Pobuda za spremembo in dopolnitev 16. člena zakona o samoupravnih 
interesnih skupnostih za poštni, telegrafski in telefonski promet .... 214 

Govornik: 
Feliks Sprogar  214 

10. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uprav- 
ljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem 215 

Govorniki : 
Franc Bratkovič 215 
Franc Ferfolja  216 
Feliks Šprogar  217 

11. Predlog zakona o slovenski akademiji znanosti in umetnosti 217 

Govornik: 
Andrej Caserman 217 

12. Predlog zakona o plačevanju doplačilne poštne znamke »XXXVI. sve- 
tovno prvenstvo v namiznem tenisu, Novi Sad, 1981. leta« 219 

Govornik: 
Stanko Jaki * 220 
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13. Predlogi in vprašanja delegatov 

Govornika: 
Ivan Rau   
Evlalija Pa jer  

46. seja — 25. novembra 1980 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
ter poročilo te komisije  

Govornica : 
Milena Smiljanič    

Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 46. seje Zbora združenega dela  

2. Poročilo o stanju dogovarjanja o temeljih družbenega plana SR Slo- 
venije 1981—1985 in predlog dogovora o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1981—1985   

Govorniki : 
Anton Jelenko    
Avgust Ošlaj   
Giorgio Miani .     
Stanko Jaki   
Tanja Šareč     
Jure Mlinar  
Ivan Zelenšek   
Francka Herga    
Zivko Pregl   . . 
Ivo Klobčar   
Ivan Zelenšek    • • 
Marija Kolenc  
Zivko Pregl   

3. Osnutek družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 . . . . 

Govorniki : 
Franc Sikošek    
Jože Lesar  
Jožica Vratanar  
Boris Kralj  
Milan Kerman    
Imre Varju    
Peter Janežič  
Tanja Sarec    • • • 
Stanko Jaki   . . . 
Marjan Kurnik   
Vasilij Vulič  
Marjan Marki     • 
Sergej Šešerko  
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Jure Mlinar 259 
Tomislav Majer  259 
Herman Remic  260 

4. Osnutek resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slove- 
nije v letu 1981.  261 

Govorniki : 
Franc Vičar 261 
Ivan Klobčar 262 
Vinko Seliškar   263 
Stane Kosi  264 
Jože Lesar   265 
Marjan Kurnik   265 
Alojz Pecorari 266 

5. Predlog izhodišč za pripravo predloga zakona o proračunu SR Slove- 
nije za leto 1981   267 

Govornika: 
Jože Pacek .    267 
Danilo Bratina    270 

6. Predlog za izdajo zakona o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za 
davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih 
skupnosti v letu 1981 z osnutkom zakona 272 

Govorniki: 
Stanko Debeljak   272 
Franc Sikošek  274 
Stanko Debeljak     275 
Tomislav Majer 275 
Peter Sire 276 
Franc Cafnik 276 
Jure Mlinar 277 
Danilo Bratina  277 

7. Predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah 
republiških davkov in taks z osnutkom zakona   277 

8. Predlog za izdajo zakona o določitvi stopnje za obračunavanje amorti- 
zacije za osnovna sredstva določenih uporabnikov družbenih sredstev 
z osnutkom zakona  278 

Govornika : 
Stanislav Lukšič 278 
Marija Ljubic   279 

9. Predlog za izdajo zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkov 
za zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti z 
osnutkom zakona   280 

Govornik: 
Peter Sire   280 

10. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju 
skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji 282 

Govorniki : 
Aleksander Skok 282 
Vasilij Vulič 283 
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Marjan Vergles    284 
Aleksander Skok  285 

11. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnem ob- 
segu proračunskih odhodkov federacije za leto 1980   286 

Govornika: 
Rudi Kropivnik    287 
Stanko Debeljak .    288 

12. Osnutek odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejetju družbe- 
nega plana Jugoslavije za dobo od leta 1981 do leta 1985 in o določitvi 
roka za predložitev osnutka oziroma predloga družbenega plana Jugo- 
slavije Skupščini SFR Jugoslavije     289 

13. Osnutek resolucije o glavnih smernicah in okvirih politike družbeno- 
ekonomskega razvoja Jugoslavije v letu 1981   289 

Govornik: 
Ivo Klemenčič . .   290 

14. Osnutek odloka o skupni devizni politiki Jugoslavije za leto 1981 . . . 291 

15. Osnutek odloka o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne politike 
ter skupnih temeljev kreditne politike v letu 1981    291 

16. Osnutek zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije 
za leto 1981   291 

Govornika: 
Vera Fužir        292 
Rudi Kropivnik 292 

17. Osnutek odloka o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih dav- 
ščin, ki se v letu 1981 odstopijo interesni skupnosti Jugoslavije za eko- 
nomske odnose s tujino      292 

18. Osnutek odloka o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe federacije 
v letu 1981 .    292 

19. Osnutek delovnega programa Zbora republik in pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije za leto 1981   293 

20. Volitve in imenovanja 293 
— predlog odloka o izvolitvi novih članov komisije Skupščine SR Slo- 

venije za pripravo sprememb ustave SR Slovenije in o njeni se- 
stavi    293 

— predlog odloka o ustanovitvi, nalogah in izvolitvi komisije Skupščine 
SR Slovenije za pripravo sprememb in dopolnitev poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije   294 

—• predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi člana komisije Skupščine 
SR Slovenije za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu . . 294 

— predlog odloka o imenovanju člana komisije Skupščine SR Slovenije 
za pravosodje  294 

— predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi predsednika in podpredsed- 
nika odbora za agrarno politiko Zbora združenega dela Skupščine 
SR Slovenije . . .   295 

— predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnikov javnega to- 
žilca Višjega javnega tožilstva v Ljubljani  295 

55 XI 



— predlog odloka o imenovanju predsednika in članov upravnega od- 
bora Prešernovega sklada   • • 

— predlog sklepa o imenovanju skupine delegatov za spremljanje ures- 
ničevanja zakona o usmerjenem izobraževanju  

21 Nadaljevanje razprave k poročilu o stanju dogovarjanja o temeljih 
družbenega plana SE Slovenije 1981—1985 in predlogu dogovora o te- 
meljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 in k os- 
nutku družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 in k osnut- 
ku resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v 
letu 1981     

Govorniki : 
Franc Štrakl     
Jože Florjančič   

22. Nadaljevanje razprave k osnutku zakona o skupnem obsegu proračun- 
skih odhodkov federacije za leto 1981  

Govornik: 
Ivan Klobčar  

23. Predlogi in vprašanja delegatov  

Govornika: 
Stanko Debeljak  
Jože Lesar   

Zbor občin 

41. seja — 30. septembra 1980 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
ter poročilo te komisije  

Govornica : 
Milena Hutar    • 

Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 41. seje Zbora občin    

Govornica: 
Kristina Šmid   

2. Odobritev zapisnika 40. seje Zbora občin   . . . ... . . ■ 

295 

296 

296 

296 
297 

301 

301 

301 

301 
302 

304 

305 

305 

307 

308 

XII 



3. Informacija o uresničevanju družbene preobrazbe pravosodja 308 

Govorniki : 
Zdenko Pavlina        308 
Vida Vidovič 312 
Franček Kavčič  313 
Anka Tominšek    315 

4. Osnutek zakona o upravah za družbene prihodke z informacijo o pred- 
logu za ponovno usklajevanje predloga medrepubliškega dogovora o te- 
meljnih vprašanjih položaja, organizacije in delovanja upravnih orga- 
nov za družbene prihodke   318 

Govorniki : 
Slavko Polanič 318 
Anton Leban   320 
Franc Skok   - . . . 321 
Ivan Spruk 321 
Minči Volk      323 

5. Osnutek zakona o stanovanjskem gospodarstvu 324 

Govorniki : 
Maver Jerkič    324 
Marjana Zogan  328 
Marjan Gostinčar       329 
Stanko Hvale 331 
Ivo Miklavčič . . . . ........ .   331 
Marij Furlanič 332 
Florjana Mušič   333 
Ivan Spruk    333 
Minči Volk   334 
Maver Jerkič 334 

6. Osnutek zakona o sprejemanju začasnih ukrepov družbenega varstva 
samoupravnih pravic in družbene lastnine   . 338 

Govorniki : 
Marjan Simič    338 
Zvone Perlič .   . . 340 
Anka Tominšek      341 
Stojan Droč    341 

7. Osnutek zakona o kompenzacijah 341 

Govorniki : 
Janez Šinkovec    342 
Ivan Spruk .     . 343 
Stojan Droč      343 
Zvone Perlič 343 

8. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih 
zemljiščih       344 

Govorniki : 
Karmelo Budihna   344 
Jože Čeh 347 
Alojz Rogina .     348 
Alojz Ceglar   348 
Marija Rus       349 

55« XIII 



Ivo Miklavčič 3150 
Ivan Spruk   350 
Slavko Glinšek    • •   350 
Peter Hedžet   J 351 

9. Nadaljevanje razprave o informaciji o uresničevanju družbene pre- 
obrazbe pravosodja 352 

Govornica: 
Vida Vidovič 352 

10. Osnutek zakona o igrah na srečo  352 

Govornik: 
Ivo Janžekovič   353 

11. Predlog zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v SR 
Sloveniji   353 

Govor nica : 
Milojka Virant    353 

12. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cest- 
nega prometa     354 

13. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prepo- 
vedi nomadske paše z osnutkom zakona 354 

14. Predlog zakona o dopolnitvah zakona o določitvi stopenj, odbitnih po- 
stavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela v letu 1980 .     355 

Govornik: 
Slavko Polanič 355 

15. Predlog dogovora o usklajevanju ukrepov davčne politike za spodbu- 
janje stanovanjske graditve s pritegnitvijo osebnih sredstev občanov 357 

16. Predlog družbenega dogovora o pripravi, izdaji in financiranju Enciklo- 
pedije Slovenije in samoupravni sporazum o financiranju in usmer- 
janju priprave in izdaje Enciklopedije Slovenije    357 

17. Predlog periodičnega delovnega načrta Zbora občin za IV. trimesečje 
1980. leta      358 

18. Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o dovolitvi začasnega kredita So- 
cialistični republiki Bosni in Hercegovini za obnovo objektov, ki jih je 

" poškodoval potres v dneh 26. in 27. oktobra 1969   359 / 

19. Osnutek zakona o prevzemanju obveznosti federacije, da odplačuje 
zunanje posojilo, ki ga je uporabila za graditev hidrosistema »Ibar— 
Lepenac«  360 

Govornika : 
Kristina Šmid     360 
Lojze Skok       360 

20. Osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o obdavčevanju pro- 
izvodov in storitev v prometu   360 

XIV 



21. Družbeni dogovor o mednarodnem sodelovanju na znanstvenem pod- 
ročju leksikografije 361 

22. Volitve in imenovanja    361 
— predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Ljubljani . . . 361 

23. Predlogi in vprašanja delegatov   362 

Govorniki : 
Marko Selan       • 362 
Rok Kržan    363 
Franček Kavčič    363 

42. seja — 22. oktobra 1980 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
ter poročilo te komisije   367 

Govornica : 
Breda Kolar   368 

Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 42. seje Zbora občin 369 

2. Odobritev zapisnika 41. seje Zbora občin   370 

3. Določitev osnutka dopolnil k ustavi Socialistične republike Slovenije 370 

Govornika: 
Janez Zaplotnik    371 
Ciril Ribičič    372 

4. Informacija o uveljavljanju metod in načinov dela Skupščine SR Slo- 
venije, njenih zborov in delovnih teles 373 

Govorniki : 
Ciril Plut   374 
France Štiglic    376 
Slavko Ivanjšič .     . .   378 
Ivo Bernard   379 
Albin Kladnik     381 
Bruno Zupančič 381 
Zofka Stojanovič      382 
Jože Klofutar   383 
Kostja Konvalinka    384 
Mirjam Jan-Blažič 387 

5. Osnutek zakona o varnosti na žičnicah in vlečnicah ......... 387 

Govornika: 
Darko Marolt 387 
Albin Kladnik    389 

XV 



6. Informacija o poteku usklajevanja osnutkov dogovorov o temeljih druž- 
benega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1981 do leta 1985 in in- 
formacija o pripravi planskih dokumentov SR Slovenije za naslednje 
srednjeročno obdobje  389 

Govorniki : 
Zvonimir Volfand  390 
Zdravko Praznik   391 
Apollinio Abram     399 
Jože Klofutar - 400 
Zdravko Praznik   402 

7. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o posojilu med vlado Sociali- 
stične federativne republike Jugoslavije in vlado republike Iraka . . . 403 

8. Volitve in imenovanja  404 
— predlog sklepa o ustanovitvi posebne medzborovske skupine dele- 

gatov za proučitev nadaljnjega razvoja družbenoekonomskih od- 
nosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje 
in zakonov s tega področja 404 

9. Predlogi in vprašanja delegatov   i   404 

Govorniki : 
Bruno Zupančič 405 
Marjan Premik 405 
Slavica Robida  407 
Marjan Premik 407 
Milan Gaspari   407 
Srečko Perko 409 

43. seja — 5. novembra 1980 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
ter poročilo te komisije   412 

Govornik: 
Milan Hojnik  413 

Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 43. seje Zbora občin 414 

2. Odobritev zapisnika 42. seje Zbora občin 415 

3. Osnutek zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti . . . 415 

Govorniki : 
Stane Kotnik     415 
Milan Hojnik 425 
Alojz Ceglar   •. 425 
Zdenka Jurančič -. 426 

XVI 



Boštjan Fabjan    
Jolanda Aleksič   ' • • • • 
Stanko Kolar  
Alenka Bonajo    
Tone Boje  
Jolanda Vereš  
Jože Pečar   
Danica Potočnik  
Mitja Mrgole  
Ljiljana Kozinc   
Miloš Veršec  
Franc Godina  
Peter Okrožnik     
Peter Hedžet   
Davorin Škarabot   
Franc Svetelj  
Stane Kotnik  

4. Predlog zakona o notranjih zadevah    

Govorniki : 
Dore Dovečar  
Milan Gaspari   
Franc Godina    
Alojz Pucelj   
Ivan Germovšek    
Dore Dovečar —   
Alenka Bonajo   
Davorin Škarabot . .   
Dore Dovečar  
Tomaž Ertl    
Franc Godina  
Milan Gaspari    

5. Predlog zakona o ustanovitvi republiškega družbenega sveta za vpraša- 
nja družbene ureditve in predlog zakona o ustanovitvi republiškega 
družbenega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko in pred- 
log zakona o ustanovitvi republiškega družbenega sveta za vzgojo in 
izobraževanje in predlog zakona o ustanovitvi republiškega družbenega 
sveta za mednarodne odnose  

6. Predlog zakona o postopku za ustanovitev, združitev oziroma spremem- 
bo območja občine in o območjih občin .     

Govornik : 
Ivan Rau   

7. Pobudi skupščin občin Litija in Zagorje ob Savi o uresničevanju ustav- 
nih določil glede materialne osnove oziroma sistema financiranja kra- 
jevnih skupnosti — z osnutkom ugotovitev, stališč in sklepov Skupšči- 
ne SR Slovenije o zagotavljanju materialne osnove za zadovoljevanje 
skupnih in splošnih potreb delovnih ljudi in občanov v krajevni skup- 
nosti    

Govorniki: 
Stane Pungerčar  
Janez Pangeršič - * • 
Zdenka Jurančič   
Vili Belič     
Zorka Čujovič * • 
Maks Kurent   ................ 
Jože Pečarič     
Stanko Lesnika .     . . . 

427 
428 
428 
429 
429 
430 
430 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
437 
439 

440 

440 
446 
447 
449 
449 
450 
450 
451 
451 
451 
452 
452 

453 

454 

454 

457 

457 
461 
462 
466 
466 
467 
467 
468 

XVII 



8. Predlog zakona o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o 
ukrepih za varnost jedrskih objektov in naprav 471 

Govornica: 
Tatjana Kosovel   471 

9. Predlog zakona o vpisu v sodni register 472 

10. Osnutek zakona o zagotovitvi sredstev za udeležbo Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije pri VI. dopolnitvi sredstev mednarodnega 
združenja za razvoj (IDA)  473 

11. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Zveznim izvršnim svetom 
SFR Jugoslavije in vlado Ljudske republike Kitajske o vzajemni davčni 
oprostitvi dohodka od mednarodnega potniškega in blagovnega oziro- 
ma potniškega ali blagovnega pomorskega prometa 473 

12. Volitve in imenovanja   473 
— predlog odloka o izvolitvi člana Sveta republike 473 
— imenovanje skupine delegatov za pripravo delovnega osnutka pro- 

grama dela zborov Skupščine SR Slovenije za leto 1981   474 

13. Predlogi in vprašanja delegatov   474 

Govorniki : 
Andrej Grahor 474 
Avgust Metlika 476 
Lojze Ceglar    . 477 

14. Predlog družbenega dogovora o izdaji in plačilu doplačilne poštne 
znamke »XXXVI. svetovno prvenstvo v namiznem tenisu, Novi Sad, 
1981. leta« 478 

Govorniki: 
Anton Slapernik  478 
Zdenka Jurančič 479 
Giovanni Miglioranza 479 

44. seja — 24. novembra 1980 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
ter poročilo te komisije     481 

Govornik: 
Jože Miklavčič   482 

Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 44. seje Zbora občin   483 

Govornik: 
Andrej Kocuvan   483 

XVIII 



2. Odobritev zapisnika 43. seje Zbora občin 484 

3. Gradivo o nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih odnosov v samo- 
upravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje 484 

Govorniki: 
Ivo MiklavčiS 485 
Drago Flis 486 
Otmar Gajzer   487 
Žarko Žigon    488 
Franc Kump  490 
Peter Tulipan   491 

4. Osnutek zakona o energetskem gospodarstvu 491 

Govorniki: 
Vladimir Fatur 492 
Tomaž Vuga  495 
Martin Božič . . 496 
Manko Golar   497 
Franc Kump  497 
Jernej Rajer 499 
Drago Čuček 500 
Štefan Hozjan 501 
Ivan Lekše 502 
Igor Dobrovnik   502 
Žarko Zigon 504 

5. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih . . . 504 

Govorniki: 
Karmelo Budihna    504 
Dušan Jug . . 506 
Anton Renko 503 
Ludvik Kotnik 509 
Ivanka Udovič ; . . . 510 
Otmar Gajzer 510 
Ivan Zidarn 511 
Franc Kump 511 
Jernej Rajer . .   512 
Ivan Lekše 513 
Stane Kromar     513 
Žarko Zigon     513 

6. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
komunalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena 514 

Govorniki: 
Alojz Mohar   i 514 
Andrej Kocuvan      516 
Milan Kolar          520 
Jernej Rajer      521 
Stane Kromar       521 
Otmar Gajzer   521 
Drago Cucek     522 
Jože Trglec       522 
Drago Flis     522 

7. Predlog za izdajo zakona o javnih cestah . .    523 

Govorniki: 
Franjo Lunder       523 
Ivo Bernard     . 527 

XIX 



Franc Radišek    
Martin Božič   
Stane Kromar  
Otmar Gajzer   • ■ • • 
Drago Cucek  
Jože Trglec    
Jernej Rajer    

8. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah 
— z informacijo o preskrbi s pitno vodo  

Govorniki : 
Alojz Mohar    
Anton Fabjan   
Jernej Rajer ,  
Franc Kump    

9. Pobuda za spremembo in dopolnitev 16. člena zakona o samoupravnih 
interesnih skupnostih za poštni, telegrafski in telefonski promet . . . 

Govornik: 
Franc Kump   

10. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o up- 
ravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem  

11. Predlog zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti  

Govornik: 
Jože Humer    

12. Predlog zakona o plačevanju doplačilne poštne znamke »XXXVI. sve- 
tovno prvenstvo v namiznem tenisu, Novi Sad, 1981. leta«  

13. Predlogi in vprašanja delegatov  

Govornika : 
Zdravko Praznik .      
Anton Bolko .       

14. Nadaljevanje razprave o nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih od- 
nosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje 

Govornik : 
Ivo Miklavčič  

15. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o energetskem gospodarstvu 

Govornik: 
Tomaž Vuga   

16. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o gozdovih  

17. Nadaljevanje razprave o predlogu za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega 
pomena   

18. Nadaljevanje razprave o predlogu za izdajo zakona o javnih cestah 

XX 

529 
530 
531 
532 
533 
533 
534 

535 

535 
536 
537 
537 

538 

538 

539 

539 

540 

541 

542 

542 
545 

546 

546 

547 

547 

548 

548 

548 



19. Nadaljevanje razprave o predlogu za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o vodah — z informacijo o preskrbi s pitno vodo 549 

20. Nadaljevanje razprave o pobudi za spremembo in dopolnitev 16. člena 
zakona o samoupravnih interesnih skupnostih za poštni, telegrafski in 
telefonski promet 549 

45. seja — 25. novembra 1980 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter 
poročilo te komisije 551 

Govornik: 
Ignac Sedmak   552 

Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 45. seje Zbora občin .   553 

Govornik: 
Ivo Bernard  555 

2. Poročilo o stanju dogovarjanja o temeljih družbenega plana SR Slove- 
nije 1981—1985 s predlogom dogovora o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1981—1985   556 

Govorniki : 
Žarko Žigon     . 557 
Franc Štrakl  558 
Ruža Vranič-Siško 560 
Zvonko Perlič 562 
Uroš Gulič  564 
Štefan Hozjan   565 
Stane Božičnik    566 
Davorin Škarabot   566 
Aljoša Žorga 567 
Branko Mahne 569 

3. Osnutek družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 z global- 
no oceno izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976 do 
1980 in osnovnimi problemi na prehodu v leto 1981   569 

Govorniki : 
Marko Purnat   570 
Franc Strakl 571 
Albin Pirš    572 
Majda Petrovič     573 
Janko Bezjak   574 
Vladimir Krmelj 576 
Zdravko Dolinšek       577 
Branko Pucelj    579 
Marko Kobe  580 
Janez Zibelnik 581 

XXI 



Igor Dobrovnik 582 
Branko Mahne    583 
Stane Božič . .   583 

4. Osnutek resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slove- 
nije v letu 1981     585 

Govorniki : 
Manko Golar   586 
Jurij Korošec  586 
Ignac Sedmak     • 587 
Janko Bezjak    587 
Zanko Zigon .  588 
Davorin Skarabot  588 
Uroš Gulič     589 
Zdravko Praznik  589 

5. Predlog izhodišč za pripravo predloga zakona o proračunu SR Slovenije 
za leto 1981     595 

Govorniki : 
Mihajlo Madžarovič *  595 
Metod Sedej 1 597 
Božo Tuš   598 

6. Predlog za izdajo zakona o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za 
davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih 
skupnosti v letu 1981 z osnutkom zakona    599 

Govorniki: 
Slavko Polanič  599 
Albin Pirš   601 
Stane Božič   601 
Stane Božičnik   602 

7. Predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah 
republiških davkov in taks z osnutkom zakona 603 

8. Predlog za izdajo zakona o določitvi stopnje za obračunavanje amorti- 
zacije za osnovna sredstva določenih uporabnikov družbenih sredstev 
z osnutkom zakona     603 

Govorniki : 
Štefan Kamin •  603 
Stane Božič 604 
Zvonko Draksler   604 

9. Predlog za izdajo zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkov za 
zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti z 
osnutkom zakona 605 

Govornika : 
Igor Dobrovnik •   605 
Slavko Polanič • 606 

10. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju 
skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji 607 

XXII 



Govorniki : 
Andrej Briški . . .   607 
Branko Kobale    609 
Marko Kobe . . . •   610 
Žarko Žigon   611 
Milan Božinovski . . . •. 612 
Ivo Bernard  612 

11. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnem ob- 
segu proračunskih odhodkov federacije za leto 1980 613 

12. Osnutek odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejetju družbe- 
nega plana Jugoslavije za dobo od leta 1981 do leta 1985 in o določitvi 
roka za predložitev osnutka oziroma predloga družbenega plana Jugo- 
slavije Skupščini SFR Jugoslavije  614 

13. Osnutek resolucije o glavnih smernicah in okvirih politike družbeno- 
ekonomskega razvoja Jugoslavije v letu 1981   614 

14. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 
1980        615 

Govornika: 
Rudi Kropivnik . . .   615 
Slavko Polanič     616 

15. Osnutek odloka o skupni devizni politiki Jugoslavije za leto 1981 . . 617 

16. Osnutek odloka o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne po- 
litike ter skupnih temeljev kreditne politike v letu 1981 617 

Govornik: 
Slavko Polanič    617 

17. Osnutek zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije 
za leto 1981    618 

18. Osnutek odloka o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih dav- 
ščin, ki se v letu 1981 odstopijo interesni skupnosti Jugoslavije za eko- 
nomske odnose s tujino    618 

19. Osnutek odloka o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe federacije 
v letu 1981   618 

20. Osnutek delovnega programa Zbora republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ v letu 1981  619 

21. Nadaljevanje razprave o poročilu o stanju dogovarjanja o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije 1981—1985 s predlogom dogovora o te- 
meljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985   619 

Govornik: 
Franc Štrakl   619 

22. Nadaljevanje razprave o osnutku družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1981—1985 z globalno oceno izvajanja družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1976—1980 in osnovnimi problemi na prehodu v 
leto 1981 .     620 

XXIII 



Govornik: 
Franc Štrakl     620 

23. Nadaljevanje razprave o osnutku resolucije o družbenoekonomski po- 
litiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981     621 

Govornik: 
Franc Strakl   621 

24. Volitve in imenovanja   622 
— predlog odloka o ustanovitvi, nalogah in izvolitvi komisije Skup- 

ščine SR Slovenije za pripravo sprememb in dopolnitev poslovnika 
Skupščine SR Slovenije  622 

— predlog odloka o izvolitvi novih članov komisije Skupščine SR Slo- 
venije za pripravo sprememb ustave SR Slovenije in o njeni sestavi 622 

— predlog odloka o imenovanju predsednika in članov upravnega od- 
bora Prešernovega sklada    622 

— predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnikov javnega to- 
žilca Višjega javnega tožilstva v Ljubljani 622 

— predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi člana komisije Skupščine SR 
Slovenije za spremljanje izvajanja zakona -o združenem delu . . . 623 

— predlog odloka o imenovanju člana komisije Skupščine SR Slovenije 
za pravosodje .... i 623 

— imenovanje skupine delegatov za spremljanje uresničevanja zakona 
o usmerjenem izobraževanju  623 

25. Predlogi in vprašanja delegatov   623 

G ov or n i k: 
Aljoša Zorga   624 

Družbenopolitični zbor 

39. seja — 30. septembra 1980 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost delegatov . . •  625 

2. Določitev dnevnega reda 625 

Govorniki: 
Ivan Godec 626 
Ludvik Golob •     . 627 
Igor Uršič . .   628 
Ivan Godec • 628 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 38. seje Družbenopolitičnega zbora 629 

2. Informacija o uresničevanju družbene preobrazbe pravosodja z infor- 
macijo o izvajanju zakona o izvrševanju kazenskih sankcij 629 
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Govorniki: 
Jože Pacek   629 
Peter Toš      633 
Roman Vobič  635 
Miro Gošnik   637 
Emil Šuštar  638 
Svetozar Polič    640 

3. Osnutek zakona o upravah za družbene prihodke   642 

Govornika : 
Franc Skufca   642 
Vlado Beznik     • • 644 

4. Nadaljevanje razprave o informaciji o uresničevanju družbene pre- 
obrazbe pravosodja z informacijo o izvajanju zakona o izvrševanju 
kazenskih sankcij  646 

Govornik: 
Miro Gošnik    646 

5. Osnutek zakona o sprejemanju začasnih ukrepov družbenega varstva 
samoupravnih pravic in družbene lastnine 646 

Govorniki: 
Rado Miklič  646 
Ludvik Golob   648 
Igor Uršič   649 
Rado Miklič   649 
Ludvik Golob  649 

6. Predlog periodičnega delovnega načrta družbenopolitičnega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije za IV. trimesečje 1980     650 

Govornika: 
Štefan Klanjšček  651 
Štefan Strok .   651 

7. Volitve in imenovanja   652 
— predlog odloka o razrešitvi sodnika Višjega sodišča v Ljubljani . . 652 

8. Predlogi in vprašanja delegatov  652 

40. seja — 22. oktobra 1980 

Pred dnevnim redom: 

1. Določitev dnevnega reda    653 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 39. seje Zbora 654 

2. Določitev osnutka dopolnil k ustavi SR Slovenije   655 
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3. Informacija o uveljavljanju metod in načinu dela Skupščine SR Slove- 
nije, njenih zborov in delovnih teles 655 

Govorniki: 
Lojze Ude . ■    655 
Vito Habjan  657 
Ludvik Golob ■. . . , - 660 

4. Osnutek družbenega dogovora o skupnih osnovah za oblikovanje in 
delitev sredstev za osebne dohodke in skupno porabo in osnutek družbe- 
nega dogovora o skupnih osnovah za povračilo stroškov, ki so jih imeli 
delavci pri opravljanju določenih del in nalog 661 

Govornik: 
Martin Mlinar 661 

5. Informacija o poteku usklajevanja osnutkov dogovorov o temeljih druž- 
benega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1981 do leta 1985 in in- 
formacija o pripravah planskih dokumentov SR Slovenije za obdobje 
1981—1985    665 

Govorniki: 
Milivoj Samar 665 
Jože Globačnik      672 
Marko Bule 673 
Milivoj Samar  .676 
Jože Globačnik   677 

6. Volitve in imenovanja •. 677 
— predlog sklepa o imenovanju skupine delegatov za proučitev druž- 

benoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih ma- 
terialne proizvodnje in zakonskih aktov s tega področja 677 

7. Predlogi in vprašanja delegatov   677 

Govornica: 
Majda Naglost 677 

8. Nadaljevanje razprave o informaciji o uveljavljanju metod in načinov 
dela Skupščine SR Slovenije, njenih zborov in delovnih teles 678 

Govornik: 
Stane Repar  678 

41. seja — 5. novembra 1980 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost delegatov •  680 

2. Določitev dnevnega reda   681 
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Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 40. seje Družbenopolitičnega zbora . . 681 

2. Osnutek zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti . . 681 

Govornika: 
Martin Košir    681 
Angelca Vrbnjak  • 691 

3. Predlog zakona o notranjih zadevah   692 

Govornik: 
Tomaž Ertl •.   692 

4. Predlog zakona o ustanovitvi Republiškega družbenega sveta za vpra- 
šanja družbene ureditve    698 

5. Predlog zakona o ustanovitvi Republiškega družbenega sveta za go- 
spodarski razvoj in ekonomsko politiko   698 

6. Predlog zakona o ustanovitvi Republiškega družbenega sveta za vzgojo 
in izobraževanje    699 

7. Predlog zakona o ustanovitvi Republiškega družbenega sveta za med- 
narodne odnose  .- 699 

8. Pobudi skupščin občin Litija in Zagorje ob Savi o uresničevanju ustav- 
nih določil glede materialne osnove oziroma sistema financiranja kra- 
jevnih skupnosti z osnutkom ugotovitev, stališč in sklepov Skupščine 
SR Slovenije o zagotavljanju materialne osnove za zadovoljevanje skup- 
nih in splošnih potreb delovnih ljudi in občanov v krajevni skupnosti 699 

Govorniki : 
Silvo Gorenc . • 700 
Stane Gavez • 704 
Peter Toš    705 

9. Volitve in imenovanja    708 
— predlog odloka o izvolitvi člana Sveta republike . . 708 

10. Predlogi in vprašanja delegatov 709 

42. seja — 25. novembra 1980 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost delegatov  710 

2. Določitev dnevnega reda     711 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 41. seje družbenopolitičnega zbora 711 

2. Nadaljnji razvoj družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih inte- 
resnih skupnostih materialne proizvodnje 712 
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Govorniki: 
Vlado Klemenčič  . . . .   712 
Peter Toš .   r  720 
Rudi Kropivnik  723 
Štefanija Zagmaister   724 
Igor Uršič   . .   727 
Ludvik Golob . .   730 
Vlado Klemenčič  •  731 

3. Uveljavljanje nekaterih elementov političnega in družbenoekonomskega 
sistema v osnutku zakona o energetskem gospodarstvu, osnutku zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih, predlogu za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih dejavnostih 
posebnega družbenega pomena, predlogu za izdajo zakona o javnih 
cestah in predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah 732 

Govorniki: 
Rudi Kropivnik   733 
Marko Vraničar    "35 
Ivo Marenk  '37 
Andrej Grahor    739 

4. Nadaljevanje razprave o nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih od- 
nosov v samoupravni interesnih skupnostih materialne proizvodnje 740 

Govornik: 
Peter Toš   740 

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju 
skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji  741 

6. Poročilo o stanju dogovarjanja o temeljih družbenega plana SR Slove- 
nije 1981—1985 s predlogom dogovora o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1981—1985    742 

Govorniki : 
Tone Krašovec    742 
Igor Uršič   744 
Jože Globačnik   745 
Stane Ga vez    746 
Marija Aljančič  747 
Vito Habjan   747 
Igor Uršič    747 
Tone Krašovec   748 
2ivko Pregl   748 
Vito Habjan    749 
Srečko Mlinaric     749 

7. Predlog zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti 750 

G o v o r n i k : 
Jože Humer •   • 750 

8. Osnutek družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 z glo- 
balno oceno izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976 
do 1980 in osnovnimi problemi na prehodu v leto 1981   751 

Govorniki: 
Tilka Blaha   752 
Geza Bačič    755 
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Dušan Najdič   -■  
Igor Uršič   
Živko Pregl . .     
Marko Bule    
Jože Globačnik    

9. Osnutek resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slo- 
venije v letu 1981      

Govorniki : 
Srečko Mlinaric     
Marija Aljančič    
Stanka Kukar   •     
Marko Bule   
Srečko Mlinaric . .   ... . 
Tone Krašovec   .     
Ludvik Golob . .  
Jože Globačnik .      
Tilka Blaha .      
Ivanka Vrhovčak .     • 
Marko Bule    
Ivo Marenk .      
Ivanka Vrhovčak     • 
Igor Uršič   "  

10. Osnutek odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejetju družbe- 
nega plana Jugoslavije za dobo od leta 1981 do leta 1985 in o določitvi 
roka za predložitev osnutka oziroma predloga družbenega plana Jugo- 
slavije Skupščini SFiR Jugoslavije   

Govornica: 
Majda Naglost     

11. Osnutek resolucije o glavnih smernicah in okvirih politike družbeno- 
ekonomskega razvoja Jugoslavije v letu 1981     . . 

Govorn ika: 
Marko Bule -. .    
Ludvik Golob      

12. Nadaljevanje razprave o osnutku družbenega plana SR Slovenije 1981 
do 1985 z globalno oceno izvajanja družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1976—1980 in osnovnimi problemi na prehodu v leto 1981 . . 

Govornik: 
Tone Krašovec    

13. Osnutek delovnega programa Zbora republik in pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije za leto 1981   

Govornika : 
Marko Bule    
Ludvik Golob    
Marko Bule      

14. Volitve in imenovanja    
— Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnika javnega to- 

žilca Višjega javnega tožilstva v Ljubljani    
— predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi članov komisije Skupščine 

SR Slovenije za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu . . 

757 
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— predlog odloka o imenovanju člana komisije Skupščine SR Slovenije 
za pravosodje   778 

— predlog odloka o ustanovitvi, nalogah in izvolitvi komisije Skupščine 
SR Slovenije za pripravo in dopolnitev poslovnika Skupščine SR 
Slovenije   778 

— predlog odloka o izvolitvi novih članov komisije Skupščine SR Slo- 
venije za pripravo sprememb ustave SR Slovenije in o njeni sestavi 778 

— predlog odloka o imenovanju predsednika in članov upravnega od- 
bora Prešernovega sklada  779 

— predlog sklepa o imenovanju skupine delegatov za spremljanje 
uresničevanja zakona o usmerjenem izobraževanju   779 

15. Predlogi in vprašanja delegatov   779 

Govorniki : 
Slavko Polanič   779 
Majda Naglost   780 
Jože Globačnik     781 

Skupno zasedanje 
vseh zborov Skupščine SR Slovenije, 

Predsedstva SR Slovenije in delegacij 
družbenopolitičnih organizacij v počastitev 

80- letnice življenjskega jubileja 
tovariša Mihe Marinka 

Zasedanje — 30. septembra 1980 

Govorn iki: 
Milan Kučan      . .   782 
France Popit    783 
Milan Kučan   788 
Miha Marinko    789 
Milan Kučan   790 

Skupno zasedanje 
Zbora združenega dela, Zbora občin 

in Družbenopolitičnega zbora 

Zasedanje — 22. oktobra 1980 

1. Določitev dnevnega reda:     791 

Dnevni red: 

1. Poročilo predsednika komisije Skupščine SR Slovenije za pripravo spre- 
memb ustave SR Slovenije k osnutku dopolnil k ustavi SR Slovenije 791 
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Govornik: 
Milan Kučan   •   791 

2. Uvodna obrazložitev podpredsednika Skupščine SR Slovenije k infor- 
maciji o uveljavljanju metod in načinov dela Skupščine, njenih zborov 
in delovnih teles . . . •   805 

Govornik: 
Ludvik Golob ■ 805 

Skupno zasedanje 
Zbora združenega dela in Zbora občin 

Zasedanje — 24. novembra 1980 

i. Določitev dnevnega reda . .         . 817 

Dnevni red: 

Uvodna beseda v zvezi z gradivom nadaljnji razvoj družbenoekonom- 
skih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne pro- 
izvodnje   817 

Govornik: 
Vladimir Klemenčič . . . •  817 

Skupno zasedanje 
Zbora združenega dela, Zbora občin 

in Družbenopolitičnega zbora 

Zasedanje — 25. novembra 1980 

1. Določitev dnevnega reda ■   826 

Dnevni red: 

Uvodna obrazložitev k poročilu o stanju dogovarjanja o temeljih druž- 
benega plana Socialistične republike Slovenije 1981—1985, k osnutku 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985, z globalno oceno 
izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 in 
osnovnimi problemi na prehodu v leto 1981 ter k osnutku resolucije 
o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981 . . 826 

Govornik: 
Jože Florjančič >  826 
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Skupščina 
Skupnosti socialnega varstva SR Slovenije 

14. seja — 17. septembra 1980 

Pred dnevnim redom: 

1. Določitev dnevnega reda  844 

Dnevni red: 

1. Izvolitev Komisij za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
Zbora uporabnikov in Zbora izvajalcev   845 

2. Odobritev zapisnika 13. seje skupščine  845 

3. Osnutek zakona o stanovanjskem gospodarstvu s stališči predlagatelja 
do odprtih vprašanj • 845 

Govorniki: 
Maver Jerkič . - 845 
Ciril Koprive       847 
Stojan Kukavica .     849 
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Skupščina SR Slovenije 

Odgovorni urednik 
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	8. Nadaljevanje razprave o informaciji o uveljavljanju metod in načinovdela Skupščine SR Slovenije, njenih zborov in delovnih teles
	9. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o združevanju organizacij združenega dela v splošna združenja in v Gospodarsko zbornico Jugoslavije
	10. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o posojilu med vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in vlado republike Iraka
	11. Volitve in imenovanja
	12. Predlogi in vprašanja delegatov


	44. seja — 5. novembra 1980
	Pred dnevnim redom
	1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije

	Dnevni red
	1. Določitev dnevnega reda 44. seje Zbora združenega dela
	2. Odobritev zapisnika 43. seje Zbora združenega dela
	3. Osnutek zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti
	4. Predlog zakona o notranjih zadevah
	5. Predlog zakona o ustanovitvi Republiškega družbenega sveta za vprašanjadružbene ureditve in predlog zakona o ustanovitvi Republiškegadružbenega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko in predlogzakona o ustanovitvi Republiškega družbenega sveta za vzgojo inizobraževanje in predlog zakona o ustanovitvi Republiškega družbenegasveta za mednarodne odnose
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	7. Predlog zakona o vpisu v sodni register
	8. Pobudi skupščin občin Litija in Zagorje ob Savi o uresničevanju ustavnihdoločil glede materialne osnove oziroma sistema financiranja krajevnihskupnosti z osnutkom ugotovitev, stališč in sklepov SkupščineSR Slovenije o zagotavljanju materialne osnove za zadovoljevanjeskupnih in splošnih potreb delovnih ljudi in občanov v krajevni skupnosti
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	14. Volitve in imenovanja
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	45. seja — 24. novembra 1980
	Pred dnevnim redom
	1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije
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	1. Določitev dnevnega reda 45. seje Zbora združenega dela
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	3. Obravnava gradiva »Nadaljnji razvoj družbenoekonomskih odnosovv samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje«
	4. Osnutek zakona o energetskem gospodarstvu
	5. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih
	6. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnihdejavnostih posebnega družbenega pomena
	7. Predlog za izdajo zakona o javnih cestah
	8. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah
	9. Pobuda za spremembo in dopolnitev 16. člena zakona o samoupravnih interesnih skupnostih za poštni, telegrafski in telefonski promet
	10. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem
	11. Predlog zakona o slovenski akademiji znanosti in umetnosti
	12. Predlog zakona o plačevanju doplačilne poštne znamke »XXXVI. svetovnoprvenstvo v namiznem tenisu, Novi Sad, 1981. leta«
	13. Predlogi in vprašanja delegatov


	46. seja — 25. novembra 1980
	Pred dnevnim redom
	1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije

	Dnevni red
	1. Določitev dnevnega reda 46. seje Zbora združenega dela
	2. Poročilo o stanju dogovarjanja o temeljih družbenega plana SR Slovenije1981—1985 in predlog dogovora o temeljih družbenega planaSR Slovenije za obdobje 1981—1985
	3. Osnutek družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985
	4. Osnutek resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981
	5. Predlog izhodišč za pripravo predloga zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1981
	6. Predlog za izdajo zakona o določitvi stopenj in nekaterih olajšav zadavek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnihskupnosti v letu 1981 z osnutkom zakona
	7. Predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks z osnutkom zakona
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	9. Predlog za izdajo zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti z osnutkom zakona
	10. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji
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	12. Osnutek odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejetju družbenegaplana Jugoslavije za dobo od leta 1981 do leta 1985 in o določitviroka za predložitev osnutka oziroma predloga družbenega plana JugoslavijeSkupščini SFR Jugoslavije
	13. Osnutek resolucije o glavnih smernicah in okvirih politike družbenoekonomskega razvoja Jugoslavije v letu 1981
	14. Osnutek odloka o skupni devizni politiki Jugoslavije za leto 1981
	15. Osnutek odloka o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne politike ter skupnih temeljev kreditne politike v letu 1981
	16. Osnutek zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 1981
	17. Osnutek odloka o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih davščin,ki se v letu 1981 odstopijo interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomskeodnose s tujino
	18. Osnutek odloka o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe federacije v letu 1981
	19. Osnutek delovnega programa Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije za leto 1981
	20. Volitve in imenovanja
	21. Nadaljevanje razprave k poročilu o stanju dogovarjanja o temeljihdružbenega plana SR Slovenije 1981—1985 in predlogu dogovora o temeljihdružbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 in k osnutkudružbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985 in k osnutkuresolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije vletu 1981
	22. Nadaljevanje razprave k osnutku zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 1981
	23. Predlogi in vprašanja delegatov



	Zbor občin
	41. seja — 30. septembra 1980
	Pred dnevnim redom
	1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije

	Dnevni red
	1. Določitev dnevnega reda 41. seje Zbora občin
	2. Odobritev zapisnika 40. seje Zbora občin
	3. Informacija o uresničevanju družbene preobrazbe pravosodja
	4. Osnutek zakona o upravah za družbene prihodke z informacijo o predlogu za ponovno usklajevanje predloga medrepubliškega dogovora o temeljnih vprašanjih položaja, organizacije in delovanja upravnih organov za družbene prihodke
	5. Osnutek zakona o stanovanjskem gospodarstvu
	6. Osnutek zakona o sprejemanju začasnih ukrepov družbenega varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine
	7. Osnutek zakona o kompenzacijah
	8. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih
	9. Nadaljevanje razprave o informaciji o uresničevanju družbene preobrazbe pravosodja
	10. Osnutek zakona o igrah na srečo
	11. Predlog zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v SR Sloveniji
	12. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa
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	14. Predlog zakona o dopolnitvah zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1980
	15. Predlog dogovora o usklajevanju ukrepov davčne politike za spodbujanje stanovanjske graditve s pritegnitvijo osebnih sredstev občanov
	16. Predlog družbenega dogovora o pripravi, izdaji in financiranju Enciklopedije Slovenije in samoupravni sporazum o financiranju in usmerjanju priprave in izdaje Enciklopedije Slovenije
	17. Predlog periodičnega delovnega načrta Zbora občin za IV. trimesečje 1980. leta
	18. Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o dovolitvi začasnega kredita Socialistični republiki Bosni in Hercegovini za obnovo objektov, ki jih je poškodoval potres v dneh 26. in 27. oktobra 1969
	19. Osnutek zakona o prevzemanju obveznosti federacije, da odplačujezunanje posojilo, ki ga je uporabila za graditev hidrosistema »Ibar—Lepenac«
	20. Osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu
	21. Družbeni dogovor o mednarodnem sodelovanju na znanstvenem področju leksikografije
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	42. seja — 22. oktobra 1980
	Pred dnevnim redom
	1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije

	Dnevni red
	1. Določitev dnevnega reda 42. seje Zbora občin
	2. Odobritev zapisnika 41. seje Zbora občin
	3. Določitev osnutka dopolnil k ustavi Socialistične republike Slovenije
	4. Informacija o uveljavljanju metod in načinov dela Skupščine SR Slovenije, njenih zborov in delovnih teles
	5. Osnutek zakona o varnosti na žičnicah in vlečnicah
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	7. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o posojilu med vlado Socialističnefederativne republike Jugoslavije in vlado republike Iraka
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	9. Predlogi in vprašanja delegatov


	43. seja — 5. novembra 1980
	Pred dnevnim redom
	1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije

	Dnevni red
	1. Določitev dnevnega reda 43. seje Zbora občin
	2. Odobritev zapisnika 42. seje Zbora občin
	3. Osnutek zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti
	4. Predlog zakona o notranjih zadevah
	5. Predlog zakona o ustanovitvi republiškega družbenega sveta za vprašanjadružbene ureditve in predlog zakona o ustanovitvi republiškegadružbenega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko in predlogzakona o ustanovitvi republiškega družbenega sveta za vzgojo inizobraževanje in predlog zakona o ustanovitvi republiškega družbenegasveta za mednarodne odnose
	6. Predlog zakona o postopku za ustanovitev, združitev oziroma spremembo območja občine in o območjih občin
	7. Pobudi skupščin občin Litija in Zagorje ob Savi o uresničevanju ustavnihdoločil glede materialne osnove oziroma sistema financiranja krajevnihskupnosti — z osnutkom ugotovitev, stališč in sklepov SkupščineSR Slovenije o zagotavljanju materialne osnove za zadovoljevanjeskupnih in splošnih potreb delovnih ljudi in občanov v krajevni skupnosti
	8. Predlog zakona o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o ukrepih za varnost jedrskih objektov in naprav
	9. Predlog zakona o vpisu v sodni register
	10. Osnutek zakona o zagotovitvi sredstev za udeležbo Socialistične federativnerepublike Jugoslavije pri VI. dopolnitvi sredstev mednarodnegazdruženja za razvoj (IDA)
	11. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Zveznim izvršnim svetomSFR Jugoslavije in vlado Ljudske republike Kitajske o vzajemni davčnioprostitvi dohodka od mednarodnega potniškega in blagovnega oziromapotniškega ali blagovnega pomorskega prometa
	12. Volitve in imenovanja
	13. Predlogi in vprašanja delegatov
	14. Predlog družbenega dogovora o izdaji in plačilu doplačilne poštneznamke »XXXVI. svetovno prvenstvo v namiznem tenisu, Novi Sad,1981. leta«
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	1. Določitev dnevnega reda 44. seje Zbora občin
	2. Odobritev zapisnika 43. seje Zbora občin
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	4. Osnutek zakona o energetskem gospodarstvu
	5. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih
	6. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona okomunalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena
	7. Predlog za izdajo zakona o javnih cestah
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	10. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem
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	18. Nadaljevanje razprave o predlogu za izdajo zakona o javnih cestah
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	20. Nadaljevanje razprave o pobudi za spremembo in dopolnitev 16. člena zakona o samoupravnih interesnih skupnostih za poštni, telegrafski in telefonski promet


	45. seja — 25. novembra 1980
	Pred dnevnim redom
	1. Izvolitev komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije

	Dnevni red
	1. Določitev dnevnega reda 45. seje Zbora občin
	2. Poročilo o stanju dogovarjanja o temeljih družbenega plana SR Slovenije 1981—1985 s predlogom dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981—1985
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	4. Osnutek resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981
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	7. Predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks z osnutkom zakona
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	13. Osnutek resolucije o glavnih smernicah in okvirih politike družbenoekonomskega razvoja Jugoslavije v letu 1981
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	Družbenopolitični zbor
	39. seja — 30. septembra 1980
	Pred dnevnim redom
	1. Odsotnost delegatov
	2. Določitev dnevnega reda

	Dnevni red
	1. Odobritev zapisnika 38. seje Družbenopolitičnega zbora
	2. Informacija o uresničevanju družbene preobrazbe pravosodja z informacijo o izvajanju zakona o izvrševanju kazenskih sankcij
	3. Osnutek zakona o upravah za družbene prihodke
	4. Nadaljevanje razprave o informaciji o uresničevanju družbene preobrazbe pravosodja z informacijo o izvajanju zakona o izvrševanju kazenskih sankcij
	5. Osnutek zakona o sprejemanju začasnih ukrepov družbenega varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine
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	7. Volitve in imenovanja
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	40. seja — 22. oktobra 1980
	Pred dnevnim redom
	1. Določitev dnevnega reda

	Dnevni red
	1. Odobritev zapisnika 39. seje Zbora
	2. Določitev osnutka dopolnil k ustavi SR Slovenije
	3. Informacija o uveljavljanju metod in načinu dela Skupščine SR Slovenije, njenih zborov in delovnih teles
	4. Osnutek družbenega dogovora o skupnih osnovah za oblikovanje indelitev sredstev za osebne dohodke in skupno porabo in osnutek družbenegadogovora o skupnih osnovah za povračilo stroškov, ki so jih imelidelavci pri opravljanju določenih del in nalog
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