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20. seja 

(24. septembra 1975) 

/ 
Predsedoval: Štefan Nemec, 
predsednik Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Štefan Nemec: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
20. sejo Zbora združenega dela, ki sem jo sklical na podlagi 365. člena ustave 
Socialistične republike Slovenije. 

Dnevni red 20. seje Zbora združenega dela sem razširil dvakrat: prvič 
z dopisom z dne 2. 9. 1975, in sicer z naslednjimi točkami: 

—• s predlogom zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado Socialistične 
federativne republike Jugoslavije in vlado Republike Irak o dobavi nafte in 
o posojilu; 

— s predlogom zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado Socialistične 
federativne republike Jugoslavije in vlado Republike Iraka o dobavi nafte in 
o dolgoročnem sodelovanju pri izkoriščanju »Jugoslovanskega naftovoda« za 
transport nafte čez ozemlje Socialistične federativne republike Jugoslavije v 
Cehoslovaško socialistično republiko; 

— s predlogom zakona o-ratifikaciji sporazuma med vlado Socialistične 
federativne republike Jugoslavije in vlado Ljudske republike Madžarske o 
dolgoročnem sodelovanju pri izkoriščanju »Jugoslovanskega naftovoda« za 
transport čez ozemlje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Ljudsko 
republiko Madžarsko; 

— z osnutkom zakona o določitvi skupnega zneska sredstev za financiranje 
programa integracije in modernizacije skupnih služb za vodenje civilnih in 
vojaških zrakoplovov in 

— z osnutkom odloka o določitvi skupnega zneska sredstev po zakonu o 
spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za financiranje 
programa investicijskih vlaganj Zveznega sekretariata za zunanje zadeve od 
leta 1974 do leta 1979. 
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Drugič sem razširil dnevni red z dopisom z dne 5. 9. 1975, in sicer s 
— predlogom odloka o spremembi odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta 

Skupščine SR Slovenije, da najame kredit za obnovo in razširitev reprezen- 
tančnega objekta SR Slovenije grad Brdo pri Kranju. 

Pri razširitvi dnevnega reda sem upošteval utemeljitve in razloge, ki sta 
jih posredovala predsednik Zbora republik in pokrajin ter Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije. 

Obveščam vas tudi, da sem z dopisom 15. 9. 1975 umaknil z dnevnega reda 
za to sejo: 

— predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije in vlado Republike Irak o dobavi nafte in o poso- 
jilu, ker nas je Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ z dopisom z dne 
11. 9. 1975 obvestil, da naj pristojna telesa Skupščine za sedaj ne obravnavajo 
tega zakona, ker je potrebno v zvezi s tem zakonom opraviti nekatere zadeve, 
ki so nastale po predložitvi predloga zakona o soglasju. 

Tako predlagam zboru, da sprejme naslednji dnevni red: 
1. izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 

ter poročilo te komisije; 
2. odobritev zapisnika 19. seje Zbora združenega dela; 
3. uresničevanje ustavnih določb o združenem delu in o združevanju 

dela in sredstev družbene reprodukcije; 
4. osnutek dogovora o družbenem planu SR Slovenije za obdobje od 1976 

do 1980; 
5. osnutek temeljev za dogovor o družbenem načrtu Jugoslavije za obdobje 

od 1976 do 1980; 
6. predlog temeljev skupne politike dolgoročnega razvoja Socialistične fe- 

derativne republike Jugoslavije do leta 1985; 
7. osnutek zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih ob- 

močij v SR Sloveniji in manj razvitih obmejnih območij v SR Sloveniji v 
obdobju od 1976 do 1980; 

8. samoupravni sporazum o ustanovitvi Zdravstvene skupnosti Slovenije; 
9. sklep o imenovanju sekretarja Zdravstvene skupnosti Slovenije; 

10. predlog odloka o spremembi odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, da najame kredit za obnovo in razširitev reprezen- 
tančnega objekta SR Slovenije grad Brdo pri Kranju; 

11. sporazum o zavarovanju investicij med vlado Socialistične federativne 
republike Jugoslavije in vlado Kraljevine Nizozemske; 

12. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o posojilu med vlado Socia- 
listične federativne republike Jugoslavije in Agencijo za mednarodni razvoj, 
(AID) Agencijo vlade Združenih držav Amerike; 

13. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije in vlado Cehoslovaške socialistične republike 
o dolgoročnem sodelovanju pri izkoriščanju »Jugoslovanskega naftovoda« za 
transport nafte čez ozemlje Socialistične federativne republike Jugoslavije v 
Cehoslovaško socialistično republiko; 

14. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije in vlado Ljudske republike Madžarske o dolgo- 
ročnem sodelovanju pri izkoriščanju »Jugoslovanskega naftovoda« za transport 
nafte čez ozemlje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Ljudsko 
republiko Madžarsko; 
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15. osnutek odloka o določitvi skupnega zneska sredstev za financiranje 
programa po zakonu o zagotavljanju sredstev za financiranje programa inte- 
gracije in modernizacije skupnih služb za vodenje civilnih in vojaških zrako- 
plovov; 

16. osnutek odloka o določitvi skupnega zneska sredstev po zakonu o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za financiranje pro- 
grama investicijskih vlaganj Zveznega sekretariata za zunanje zadeve od leta 
1974 do 1979; 

17. osnutek zakona o obračunavanju in poravnavi tečajnih razlik pri 
poslovanju bank z deviznimi vlogami občanov v letih 1973 in 1974; 

18. predlog odloka o pristopu k dogovoru o uskladitvi ukrepov davčne 
politike za spodbujanje znanstveno-raziskovalnega dela, izumiteljstva in teh- 
ničnih izboljšav; 

19. volitve in imenovanja; 
20. vprašanja delegatov. 
Sprašujem delegate, ali želi kdo razpravljati o predloženem dnevnem 

redu? Ker ne želi nihče razpravljati, dajem dnevni red na glasovanje. Kdor je 
za predlagani dnevni red, naj prosim glasuje! Glasujmo z dvigom rok! (Vsi 
delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor dnevni red soglasno sprejel. 

Prehajamo nal. točko dnevnega reda, to je na izvolitev Ko- 
misije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja in poročilo te komisije. 

Predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
za današnjo sejo zbora izvolimo naslednje delegate: za predsednika tovariša 
Karla Bešovnika, za člana Ivana Moleta in Nado Harmel. Zeli kdo o tem 
predlogu razpravljati? (Ne.) 

Ker nihče ne želi razpravljati, lahko preidemo na glasovanje. Glasovali 
bomo z dvigom rok. Kdor je za predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za 20. sejo zbora izvoljeni: za predsednika Karel Beškovnik, za 
člana Ivan Mole in Nada Harmel. 

Prosim predsednika in člana Komisije, da pregledajo pooblastila delegatov 
oziroma poročilo, ki ga je pripravila strokovna služba, ter poročajo zboru. 

Obveščam vas, da sva se s predsednico Zbora občin dogovorila, da bomo 
uvodne obrazložitve 3., 4. in 7. točke dnevnega reda poslušali na skupnem 
zasedanju Zbora združenega dela in Zbora občin, in sicer po obravnavi 2. 
točke dnevnega reda. 

Poslušali bomo naslednje ekspozeje: K uresničevanju ustavnih določb o 
združenem delu o združevanju dela in sredstev družbene reprodukcije, k 
osnutku dogovora o družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1976 do 1980 in 
k osnutku zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih območij 
v SR Sloveniji in manj razvitih obmejnih območij v SR Sloveniji v obdobju 
od 1976 do 1980. 

Poleg tega vas obveščam, da imajo delegati na podlagi določil 212. člena 
ustave SR Slovenije in 12. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije pravico 
govoriti v jeziku svojega naroda. Zato vprašujem delegate, ali želi kdo raz- 
pravljati v italijanskem ali madžarskem jeziku! Imamo pripravljene preva- 
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jalce. Da ne bi prevajalci po nepotrebnem čakali, prosim, da delegati povedo, 
če bo kdo razpravljal v italijanskem oziroma madžarskem jeziku! Ker se nihče 
ni javil, potem lahko obvestimo prevajalce, da jih ne potrebujemo. 

K posameznim točkam dnevnega reda so bili na današnjo sejo zbora 
povabljeni predstavniki Republiške konference SZDL, Republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije in Zdravstvene skup- 
nosti Slovenije. Na sejo zbora so bih povabljeni tudi člani delegacije Zbora 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ iz SR Slovenije. 

Med tem časom lahko obravnavamo tudi 2. točko dnevnega reda, 
to je odobritev zapisnika 19. seje Zbora združenega dela. 

Zapisnik 19. seje zbora ste prejeli. Ima kdo kakšno pripombo ali predlog 
za dopolnitev zapisnika? Ugotavljam, da ni pripomb. Ker ni nihče dal pripombe 
oziroma predloga za dopolnitev, ugotavljam, da je zapisnik 19. seje Zbora 
združenega dela odobren. 

Prosim predsednika komisije, da da poročilo Komisije za verifikacijo po- 
oblastil in imunitetna vprašanja! 

Ivan Mole: Predsednik komisije me je prosil, da preberem poročilo 
namesto njega. 

Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora 
združenega dela Skupščine SR Slovenije za 20. sejo dne 24. 9. 1975. 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo 
delegatska pooblastila 132 delegatov, in sicer: z gospodarskega področja 82 
delegatov, s prosvetno-kulturnega področja 16 delegatov, s socialno^zdravstve- 
nega področja 10 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 13 delegatov, iz obrtne in 
podobnih dejavnosti 5 delegatov, iz delovnih skupnosti državnih organov, druž- 
benopolitičnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupin 5 delegatov, 
iz delegacije aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi v oboroženih 
silah SFRJ 1 delegat. 

Na današnji seji niso prisotni delegati z naslednjih področij oziroma 
okolišev: 

— s področja gospodarstva: za 5. okoliš 1 delegat, 13. okoliš 1 delegat, 
14. okoliš 1 delegat, 15. okoliš 2 delegata, 16. okoliš 1 delegat, 17. okoliš 1 
delegat, 22. okoliš 1 delegat, skupno 8 delegatov; 

— s prosvetno-kulturnega področja: za 4. okoliš 2 delegata, skupno 2 
delegata; 

— s socialno-zdravstvenega področja: za 1. okoliš 1 delegat, za 4. okoliš 
1 delegat, za 6. okoliš 1 delegat, skupno 3 delegati; 

— iz kmetijske dejavnosti: za 3. okoliš 2 delegata, za 5. okoliš 2 delegata in 
za 7. okoliš 1 delegtat, skupno 5. 

Vseh delegatov, ki niso prisotni danes na seji zbora, je 18. Komisija je 
pregledala vsa predložena pooblastila in ugotovila, da so vsa pooblastila v 
skladu z zakoni in ustavo SR Slovenije in zato predlaga, da Zbor združenega 
dela vsa predložena pooblastila verificira. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Želi kdo razpravljati o poročilu Komisije? 
(Ne.) Ugotavljam, da nihče ne želi razpravljati. Prehajamo na glasovanje. O 
poročilu bomo glasovali javno in v celoti, ker ni nobeno pooblastilo sporno. 
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Kdor je za poročilo, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno potrdil poročilo Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov 
za 20. sejo Zbora združenega dela. 

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

S tem prekinjam sejo Zbora združenega dela. Počakali bomo, da se zberejo 
delegati Zbora občin. 

(Seja je bila prekinjena ob 9. uri in se nadaljevala ob 12.05.) 

Predsednik Štefan Nemec: Nadaljujemo sejo Zbora združenega dela. 
Prehajamo na obravnavo 3. točke dnevnega reda, to je na poročilo 
o uresničevanju ustavnih določb o združenem delu in o združevanju dela in 
sredstev« družbene reprodukcije, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v 
obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovarišico Anko Tominšek, 
pomočnico republiškega sekretarja za delo. Uvodno obrazložitev smo poslušali 
v skupnem ekspozeju, ki ga je dal podpredsednik Izvršnega sveta Roman 
Albreht. 

Prejeli ste gradivo Združeno delo v družbeni reprodukciji — dohodek in 
dohodkovni odnosi v luči rešitev po osnutku zakona o združenem delu, ki je 
bilo objavljeno v Poročevalcu št. 18. 

Gradivo je obravnaval Odbor za družbenoekonomske odnose, ki je dal 
poročilo. To poročilo ste prejeli. Prejeli smo tudi pripombe Službe družbenega 
knjigovodstva. 

Danes ste prejeli na klop predlog ugotovitev in stališč našega zbora k 
poročilu o uresničevanju ustavnih določb o združenem delu in o združevanju 
dela in sredstev družbene reprodukcije in pripombe k stališčem Skupščine 
občine Kranj. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima delegat Franc Zumer, 
8. okoliš — Kranj, gospodarsko področje! 

Franc Zumer: Tovarišice in tovariši delegati! Seznanil vas bom s 
pripombami, stališči in predlogi Skupščine občine Kranj v zvezi s poročilom 
o uresničevanju ustavnih določb o združenem delu in o združevanju dela in 
sredstev v družbeni reprodukciji. 

Zaradi izredne pomembnosti poročila je občinska skupščina poročilo 
o uresničevanju ustavnih določb o združenem delu in o združevanju dela in 
sredstev družbene reprodukcije obravnavala na skupnem zasedanju Zbora 
združenega dela in Družbenopolitičnega zbora dne 18. 9. 1975, pri čemer je ugo- 
tovitve tega p>oročila soočala tudi s stanjem in razmerami v naši občini, na pod- 
lagi podatkov in ocen, ki jih je pripravil Občinski sindikalni svet Kranj. 

Občinska skupščina je dane pripombe in predloge strnila v naslednje pri- 
pombe, stališča in predloge: 

1. Občinska skupščina podpira poročilo o uresničevanju ustavnih določil, 
ki ga je izdelal republiški izvršni svet, saj realno ocenjuje uspehe in probleme 
pri uresničevanju z ustavo začrtanih novih samoupravnih odnosov in hkrati 
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daje nekatere konkretne rešitve za nadaljnjo graditev družbenoekonomskega 
sistema. Vseeno se nam zdi pomembno, da opozorimo na nekatere pojave in 
probleme, ki so v Kranju in verjetno tudi drugod v Sloveniji. 

2. Na področju organiziranja temeljnih organizacij združenega dela moramo 
v duhu ustavnih pogojev proučiti predvsem enotno organizirane delovne orga- 
nizacije in organiziranost dislociranih obratov. Ob tem pa je potrebno še 
posebno pozornost posvetiti kvalitetnejši vsebini samoupravnih odnosov v te- 
meljnih organizacijah združenega dela in med temeljnimi organizacijami združe- 
nega dela. 

3. Vse večjemu številu delavcev v delegatsko sestavljenih organih samo- 
upravljanja moramo ob ustreznih organizacijskih rešitvah informiranja omo- 
gočiti neposredni in odločujoči vpliv pri razreševanju pomembnih družbenih 
vprašanj. 

Zato so potrebne kvalitetne, popolne in pravočasne informacije, tako o delu 
skupščinskih organov, samoupravnih interesnih skupnosti, kakor v stanju v 
gospodarstvu in v družbenih dejavnostih. 

Precejšnja zavora za uspešno delovanje delegatskega sistema je tudi po- 
manjkljivi povratni sistem informiranja. Zato bo potrebno vključiti tudi obsto- 
ječa množična komunikacijska sredstva, od lokalnih glasil in glasil v delovnih 
organizacijah, o čemer se je že razpravljalo, do konkretnih dogovorov in 
oblik pa še ni prišlo. 

Pri tem pa je treba zagotoviti, da delavci ne bodo samo objekt informiranja, 
ampak tudi vir in nosilec informacij, na katerih bodo zasnovane družbene 
odločitve. 

4. Na področju združevanja v sestavljene organizacije združenega dela 
si moramo na osnovi dosedanjih izkušenj prizadevati za ekonomsko utemeljene 
združitve z jasno predvidenimi cilji nadaljnjega razvoja, tako posamezne te- 
meljne organizacije združenega dela, organizacij združenega dela in s tem 
celotne sestavljene organizacije združenega dela. 

Horizontalno povezovanje ni prineslo ustreznih rezultatov pri razreševanju 
nekaterih temeljnih problemov družbene reprodukcije, zato se moramo v per- 
spektivi zavzemati predvsem za vertikalno povezovanje oziroma za tako ime- 
novane reprodukcijske komplekse. 

5. Združevanje sredstev za akcije širšega družbenega pomena, kakor tudi 
v okviru delovnih organizacij, je prav gotovo ena od pomembnih poti hitrejšega 
razvoja. Prav tako bo treba predvsem v temeljnih organizacijah združenega 
dela odpraviti pomanjkljivosti pri oblikovanju in pri sprejemanju samoupravnih 
sporazumov o združevanju sredstev, ki so presplošni, predvsem pa ne urejajo 
primarnega vprašanja nadaljnjega združevanja sredstev, to je vprašanja minu- 
lega dela in udeležbe delavca pri rezultatih vlaganj v razširjeno reprodukcijo. 

Ce hočemo, da bodo delavci še naprej združevali sredstva, moramo v sa- 
moupravnih sporazumih jasno opredeliti pravice in medsebojne odnose iz 
minulega dela. 

6. Samoupravna delavska kontrola, ki je v prvi fazi doživela širok razmah, 
je kasneje zaradi premajhne pomoči in aktivnosti družbenopolitičnih dejav- 
nikov v temeljnih organizacijah združenega dela nekoliko zamrla. Samo for- 
malno konstituiranje še ne omogoča delavcem nadzor nad poslovanjem oziroma 
celotnim upravljanjem v temeljnih organizacijah združenega dela. Naša priza- 
devanja morajo biti usmerjena v vsebinsko izpolnjevanje delovanja organov 
samoupravne delavske kontrole in omogočanje kontrole vsem delavcem. 
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7. Proces samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja 
se širi na vsa področja družbenega odločanja, vendar moramo ugotoviti, da smo 
ob množici sprejetih sporazumov in dogovorov zanemarili kontrolo izvajanja 
sprejetih obveznosti. Prav sindikati bi morali v sodelovanju z občinsko skup- 
ščino zagotoviti doslednejšo kontrolo, obravnavati kršilce sporazumov in seveda 
ustrezno politično ukrepati. Le z zaostreno odgovornostjo na vseh ravneh in 
s sankcijami za neizpolnjevanje prevzetih obveznosti bomo zagotovili interese 
delavcev kot temeljnih subjektov sporazumevanja. 

8. Ugotavlja se, da ocena vsebuje vendarle nekatera stališča, katera so 
zaenkrat še v nasprotju z veljavnimi zakoni oziroma z doslej sprejetimi stališči, 
kot na primer: 

— V poglavju o uresničevanju položaja delavcev v združenem delu je 
branžna organizacija v organizaciji združenega dela ocenjena kot nesprejemljiva. 
Znano pa nam je, da se je Združeno podjetje Iskra pravkar branžno organiziralo. 

— Predlog za bodoče organiziranje uprav za družbene dohodke: Veljavni 
predpisi izhajajo s stališča ločenih ustreznih služb za samoupravne interesne 
skupnosti ter za davke, dasiravno praksa takega zakonskega določila ni 
sprejela. 

— Organizacija strokovnih služb za občinsko skupščino, samoupravne in- 
teresne skupnosti in družbenopolitične organizacije: Gradivo v poglavju »De- 
lovanje uprave« nakazuje oblike organiziranosti, ki so drugačne, kot dosedanja 
stališča. 

Obenem se razhajajo z usmeritvami glede razvijanja strokovnih služb 
samoupravnih interesnih skupnosti v poglavju o samoupravnih interesnih skup- 
nostih za družbene dejavnosti. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Besedo, ima 
Miran Horvat, delegat 32. okoliša, gospodarsko področje! 

Miran Horvat: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Svojo razpravo bom omejil samo na tisti del gradiva, ki je bil objavljen v 
Poročevalcu št. 18 pod naslovom »Združeno delo v družbeni reprodukciji«, 
poročilo o uresničevanju ustavnih določb o združenem delu in o združevanju 
dela in sredstev družbene reprodukcije. Iz 1. in 2. poglavja, ki obravnavata 
problematiko samoupravnih interesnih skupnosti na področju materialne pro- 
izvodnje in nadaljnjega oblikovanja družbenoekonomskih odnosov na področju 
samoupravnih interesnih skupnosti, se lahko ugotovi, da nikjer ni nakazanih 
rešitev problema spoštovanja sklepov organov samoupravnih interesnih skup- 
nosti in izpolnjevanja obveznosti, ki jih samoupravne interesne skupnsoti nala- 
gajo svojim članom. 

Člani Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet SR 
Slovenije so sicer odgovorni za materialno realizacijo sklepov samoupravne inte- 
resne skupnosti, vendar trenutno ta skupnost, razen možnosti za predlaganje 
zakonske prisile, nima na voljo sankcij, ki bi zagotovile njeno delovanje pri 
nalogah, za izvedbo katerih je bila ustanovljena. Do danes je na primer 80,5 °/o 
TOZD sprejelo samoupravni sporazum o nadomestilu v letu 1974 izpadlih 
transportnih dohodkov v prevozu in dejavnosti Železniškega gospodarstva 
Ljubljana. Vprašanje pa je, kaj naj bo s tistimi, ki samoupravnega sporazuma 
po šestih mesecih še niso podpisali niti ga ne nameravajo podpisati. 
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Sporazumi namreč veljajo samo za tiste, ki jih sprejmejo in podpišejo. 
Organizacije, ki pa ne podpišejo, se tako izognejo obveznostim, ki izhajajo 
iz samoupravnih sporazumov. Tu je še vedno prisotna skupinskolastninska 
miselnost, ki ne more preiti ozkih podjetniških okvirov. Železniško gospodarstvo 
Ljubljana ne more diferencirano obravnavati ter dajati prednost pri ceni 
storitev in sprejemanju prevoza tistim organizacijam, ki so podpisale sporazum, 
v primerjavi s tistimi, ki ga niso. 

Tu gre za obveznosti splošnega značaja: splošna obveznost prevoza, 
enakost cen itd. Nadaljevanje takega stanja bi utegnilo zaviralno vplivati na 
združevanje sredstev v okviru samoupravnih interesnih skupnosti. Problematika 
zahteva politično in v skrajni meri zakonsko razreševanje, kajti ni sprejemljivo 
in je nekorektno tudi do ostalih članov samoupravnih skupnosti, ki so se 
odzvali izpolniti obveznosti, da so posamezne TOZD — nekatere tudi po večkrat 
—■ izrecno odklonile izpolnitev svoje obveznosti, pri tem pa niti niso obrazlo- 
žile svojega postopanja. 

V določeni meri se lahko razume tiste TOZD, ki po splošni presoji njiho- 
vega gospodarskega stanja teh obveznosti res ne bi mogle prenesti. Zato bi jih 
samoupravna interesna skupnost na primer s svojim sklepom oprostila obvez- 
nosti plačevanja prispevkov. Vendar pa je potrebno poudariti, da v tem pri- 
meru niti ne gre za nove obveznosti, ampak le za nepovraten odstop sredstev, 
ki so jih že združili za potrebe železnice. 

Ker še do danes niso vse organizacije združenega dela in krajevne skup- 
nosti podpisale samoupravnega sporazuma o združevanju v samoupravno inte- 
resno skupnost, je potrebno opozoriti tudi na vprašanje zakonskega obveznega 
članstva v samoupravni interesni skupnosti. Ob tem se pojavlja nevzdržna 
situacija, v kateri ima po zakonu obvezni član samoupravne interesne skup- 
nosti le obveznosti, ne uresničuje pa tudi pravic, ki mu jih zagotavlja sode- 
lovanje v tej skupnosti. Vendar pa je tu zopet problem, kako tega potencialnega 
člana zavezati k izpolnjevanju obveznosti. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Kdo še želi razpravljati? 
Prosim. Besedo ima Boris Berce, delegat iz 29. okoliša, področje gospodarstva! 

Boris Berce: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Težko 
je dopolniti ekspoze tovariša Albrehta, zlasti ker je Izvršni svet pripravil 
odlično poročilo, ki je bilo dopolnjeno še s posebnim besedilom, ki se je na- 
našalo na dohodek in dohodkovne odnose. 

Vendar mi dovolite, da posredujem nekatera razmišljanja o stopnji naše 
samoupravne organiziranosti in o tem, kako preseči ali pospešiti ta proces. 

Samoupravna organiziranost je tudi odraz ravni našega razvoja, in okolja, 
v katerem živimo in delamo. Ce se želimo hitreje in smiselneje vključiti v raz- 
lične stopnje samoupravnega organiziranja, moramo spremeniti način.mišljenja. 
Mislimo po določenih tirnicah, kajti to je najlaže. Samoupravljanje pa terja 
bistveno več: da upoštevamo vse - komponente, ki jih imamo v naših odlo- 
čitvah, da te komponente smiselno vključimo v naše sklepe. Prav zaradi tega 
je seveda tudi raven naše organiziranosti na samoupravnem področju odraz 
naše duševne ravni. Z nizko kvalificiranim samoupravljalcem prav gotovo ne 
bomo dosegli visoke stopnje samoupravne organiziranosti. Pri tem bi želel še 
posebej poudariti, da sedaj še prihaja na marsikaterem področju organiziranosti 
do tako imenovanih kratkih stikov. Le-ti se pojavljajo pri gospodarskih odlo- 
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čitvah, ker so predvsem zasnovani na poslovnih rezultatih in manj na druž- 
benem interesu, zato nam lahko poslovno pravilen sklep povzroči izredne težave. 
Vzemimo orientacijo nekega novega TOZD, ki uporablja ves material iz uvoza. 

Zaradi tega je nujno, da ob splošni borbi za boljše združeno delo raz- 
mišljamo tudi o tem, da bi to borbo prenesli v sfero duševnih dejavnosti in da 
bi vse družbene in politične organizacije, ki se s tem področjem ukvarjajo, 
pozvali, da podprejo združeno delo in združevanje dela v okviru družbene 
reprodukcije, in sicer tako, da bomo samoupravljalce čim hitreje pripeljali 
do tega, da bodo sprejeli takšne samoupravne odločitve, ki ustrezajo tudi 
doseženemu ekonomskemu razvoju republike. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? 
(Nihče.) Potem lahko zaključim razpravo in predlagam, da sprejmemo nasled- 
nje ugotovitve in stališča o uresničevanju ustavnih določb o združenem delu 
in o združevanju dela in sredstev družbene reprodukcije: 

Na podlagi razprav v temeljnih organizacijah združenega dela, delegacijah, 
občinskih skupščinah, družbenopolitičnih organizacijah in na današnji razpravi 
o uresničevanju ustavne preobrazbe v združenem delu delegati Zbora združe- 
nega dela ugotavljamo, da predloženo poročilo o uresničevanju ustavnih do- 
ločb o združenem delu in o združevanju dela in sredstev družbene reprodukcije 
ter gradivo »Dohodek in dohodkovni odnosi v luči rešitev o osnutku zakona 
o združenem delu« dajeta skladen in celovit prikaz stanja in naporov za uresni- 
čevanje ustavnih določb o združenem delu in predstavljata osnovo za pospe- 
šeno in še bolj učinkovito delo pri nadaljnjem uresničevanju ustave. 

V temeljnih organizacijah združenega dela, drugih oblikah združenega dela, 
družbenopolitičnih organizacijah, samoupravnih interesnih skupnostih, vseh 
drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih se moramo zavzeti za čim 
hitrejše uveljavljanje ustavnih določb, izhajajoč iz danih političnih izhodišč, 
pri tem pa upoštevati ugotovitve o dosežkih in kritične ugotovitve o zaosta- 
janju in o pomanjkljivostih pri uresničevanju ustave. 

V tem okviru naporov za uresničitev ustavnih določb pa se moramo pri 
nadaljnjem poglabljanju procesa organiziranja združenega dela na ustavnih 
osnovah zlasti zavzeti za to, da čimprej zagotovimo: 

— da na področju delitve dohodka uresničimo načelo, da delavci povsod 
in v celoti odločajo o rezultatih svojega dela, 

— da postane samoupravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje 
temelj za urejanje medsebojnih razmerij, 

— da v celoti in dosledno uveljavimo in izpeljemo delegatski sistem, 
— da odločno pristopimo k organiziranju reprodukcijsko in dohodkovno 

soodvisnih enot, ki dobivajo vidno vlogo v procesih planiranja, ustvarjanja 
in delitve dohodka in pomenijo tudi realno nadaljevanje v izvedbi delegatskih 
odnosov. 

Politična izhodišča naj skupno z razpravami na vseh nivojih služijo kot 
osnova pri pripravah"sistemskih zakonov s področja združenega dela, družbene 
lastnine, temeljev družbenega planiranja in drugih sistemskih zakonov kot 
elementov graditve družbenoekonomskega sistema kot celote. Da bomo lahko 
pravočasno in odgovorno sprejeli sistemske zakone s področja združenega dela, 
je potrebno, da se zagotovi pri vseh pomembnejših vprašanjih čim širša raz- 
prava, za kar smo odgovorni vsi, od zveznih organov, republike, občine do 
temeljnih organizacij združenega dela ter delegacij in delegatov. 
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Želi kdo razpravljati o tem predlogu stališč in predlogov? (Ne.) Potem 
dajem stališča in ugotovitve, ki sem jih prebral, na glasovanje. Kdor je za, 
naj prosim glasuje! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bila stališča in ugotovitve sprejete soglasno. 
Zaključujem to točko dnevnega reda in odrejam polurni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.25 in se je nadaljevala ob 13.10.) 

Predsednik Štefan Nemec: Preden nadaljujemo z obravnavo na- 
slednje točke dnevnega reda, bi rad obvestil zbor, da me je predsednik Komisije 
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja na podlagi kasneje sprejetih 
pooblastil obvestil, da je za današnjo sejo zbora predložilo delegatska obvestila 
144 delegatov in ne 132, kot je bilo navedeno v prvotnem poročilu. Tako je 
prisotno danes na seji naslednje število delegatov: z gospodarskega področja 
85, s prosvetno-kulturnega področja 18, s socialno-zdravstvenega področja 12, 
iz kmetijske dejavnosti 18, iz obrtne in podobnih dejavnosti 5, iz delovnih skup- 
nosti državnih organov 5 in 1 delegat oboroženih sil. 

Na današnji seji niso prisotni naslednji delegati: z gospodarskega področja 
za 5. okoliš 1 delegat, 13. okoliš 1 delegat, 15. okoliš 1 delegat, 16. okoliš 1 
delegat in za 17. okoliš 1 delegat — skupno ni prisotnih 5 delegatov z gospo- 
darskega področja; s socialno-zdravstvenega področja ni prisoten 1 delegat iz 
1. okoliša. Torej je skupno odsotnih 6 delegatov, in ne kot je bilo navedeno 
v prvem poročilu. 12 delegatov je prišlo po končanem delu Komisije, zato tudi 
ta razlika. Hvala. 

Prehajamo na obravnavo 4. točke dnevnega reda, to je osnutka 
dogovora o družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1976—1980 z aneksom, 
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Bogdana Zeil- 
hoferja, pomočnika direktorja Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje. 

Uvodno obrazložitev smo slišali v ekspozeju tovariša Praznika. Preden pre- 
idemo na obravnavo, predlagam, da izvolimo petčlansko delovno skupino, ki 
bo spremljala razpravo ter po končani razpravi oblikovala dopolnitve in spre- 
membe k predlogu stališč k osnutku družbenega dogovora o družbenem 
planu Slovenije za obdobje od 1976 do 1980. 

Predlagam, da v to skupino izvolimo naslednje delegate: Rudija Crnkoviča, 
Jožeta Kerta, Martina Kajzerja, Borisa Berceta in Zdenko Jurančič. 

Zeli o tem predlogu kdo razpravljati? (Ne.) Potem dajem predlog na glaso- 
vanje. Kdor .je za predlog, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je delovna skupina v predlagani sestavi soglasno izvoljena. 
Prosim člane, da pozorno spremljajo razpravo, da bodo po končani razpravi 

lahko oblikovali predloge dopolnitev in sprememb. Delovna skupina "bo pri- 
pravila dopolnjen predlog stališč, o katerih bo zbor glasoval. 

Za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog stališč k osnutku družbenega 
dogovora o družbenem planu SR Slovenije za obdobje od 1976 do 1980. 
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Za uspešnejše delo zbora kakor tudi pravkar izvoljenega delovnega telesa 
prosim delegate, ki bodo razpravljali, da bi bili glede sprememb in dopolnitev, 
ki jih bodo k predloženemu dokumentu predlagali, konkretni. 

Danes ste prejeli na klop stališča Družbenopolitičnega zbora, pripombe, 
stališča in predloge skupščin občin Brežice, Murska Sobota, Kranj, Trbovlje, 
Koper, Izola, Piran in Ljubljana-Siška. Prejeli ste tudi mnenja in stališča Repu- 
bliške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. Gradivo so 
obravnavali: Odbor za družbenoekonomski razvoj in Odbor za družbeno- 
ekonomske odnose, ki sta dala skupno poročilo, ter Zakonodajno-pravna komi- 
sija, ki je prav tako dala poročilo. Vsa poročila ste prejeli. Pričenjam raz- 
pravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Boris Galič iz Novega mesta, 17. 
okoliš, področje gospodarstva! 

Boris Galič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Na- 
vedel bom nekatere pripombe k osnutku dogovora o družbenem planu SR Slo- 
venije za obdobje 1976 do 1980 in k aneksu tega dogovora. 

Kot predstavnik združenega dela novomeške občine podpiram osnovna 
izhodišča v osnutku dogovora o družbenem planu SR Slovenije v obdobju 
od 1976 do 1980. Posebej podpiramo stališče o intenziviranju razvoja menjave 
s tujino. Menimo, da je stabilnejši in bolj dinamičen nadaljnji gospodarski 
razvoj mogoč samo s sorazmernim povečanjem proizvodnje. Ob tem pa moramo 
navesti nekaj pripomb k podatkom o planu razvoja avtomobilske industrije 
iz aneksa k osnutku dogovora o družbenem planu SR Slovenije od 1976 do 1980. 

Menim, da je nesprejemljivo stališče, ki je navedeno glede proizvodnje 
osebnih avtomobilov. V gradivu je zapisano, da bo glede na plan razvoja po 
ocenah ponudba presegla povpraševanje na jugoslovanskem trgu za okoli 100 
tisoč osebni vozil. To pomeni, da mora samoupravno sporazumevanje uskladiti 
programe s trgom. Vsaka rast prek teh potreb se bo morala kriti s komercialni- 
mi izvoznimi pogodbami. Po našem mnenju je to usmerjanje razvoja avtomobil- 
ske industrije v glavnem za potrebe domačega tržišča in za delitev domačega 
trga. Tako stališče vodi prej k zapiranju domačega trga, kakor v pospešeno 
vključevanje v svetovni trg. 

Industrija motornih vozil Novo mesto je že pred leti svoj razvoj vezala na 
vključevanje v svetovni trg s svojim proizvodnim programom, kar je tudi 
omogočalo hitro rast proizvodnje. To potrjuje dejstvo, da se je na podlagi take 
usmeritve Industrija motornih vozil povzpela na vrh slovenske izvozne indu- 
strije. Prav zaradi tega v IMV menijo, da je razvoj avtomobilske industrije 
v Jugoslaviji treba postaviti v odvisnost od njene sposobnosti, da se vključuje 
v svetovni trg, in ne samo za tisti del rasti, ki presega.jugoslovanske potrebe. 

Takšno proizvodno usmeritev Industrije motornih vozil Novo mesto kaže 
vsekakor podpreti, ker se bo na ta način samo po sebi reševalo vprašanje preve- 
likih ali tako imenovanih usklađenih kapacitet. V gradivu je zapisano, da se bo 
povečanje kapacitet, in sicer tistih problematičnih, doseglo z zgraditvijo nove 
tovarne. Potrebno bi bilo povedati, za kakšno tovarno gre. Industrija motornih 
vozil Novo mesto pravkar zaključuje izgradnjo kapacitet za 50 tisoč osebnih 
vozil. Nadaljnje povečanje predvideva z razvojem sedanjih kapacitet. Torej 
ne gre v IMV za izgradnjo nove tovarne, temveč za postopno razvijanje sedanje- 
ga programa in sedanjih kapacitet. Pri tem je treba poudariti, da je razvoj pro- 
izvodnje osebnih avtomobilov programiran skladno z razvojem avtomobilov in 
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avtomobilskih prikolic. Vsi trije proizvodni programi se od vsega začetka 
razvijajo v medsebojni konstrukcijski in tehnološki soodvisnosti. 

Industrija motornih vozil Novo mesto že 15 let proizvaja dostavne avto- 
mobile domače konstrukcije in je že vrsto let najpomembnejši proizvajalec 
na tem področju. Svoj nadaljnji razvoj planira na bazi lastnih konstrukcij. 
Zato menimo, da pripomba v omenjenem aneksu k osnutku dogovora o druž- 
benem planu SR Slovenije za obdobje 1976 do 1980, da je podobna situacija 
kot pri osebnih avtomobilih tudi pri dostavnih avtomobilih, ni potrebna. Po- 
trebno je podpreti tak razvojni program dostavnih avtomobilov v Industriji 
motornih vozil, ki je v obdobju 15 let našel svojo potrditev, ne samo na doma- 
čem, ampak tudi na tujem tržišču. 

Na koncu menimo, da je v gradivu o proizvodnem programu avtomobilskih 
prikolic, ki je eden najpomembnejših proizvodnih artiklov in v proizvodnji 
cestnih vozil edini, kjer smo na prvem mestu v Evropi, bore malo zapisano. 
Ce bi v takih programih napisali kaj več, bi bilo treba manj pisati o potrebah 
usklajevanja domačega tržišča. Zaradi tega menimo, da je treba dati razvojnim 
usmeritvam in stališčem Industrije motornih vozil Novo mesto polno podporo. 
Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo želi besedo. Besedo ima 
delegat Rok Pavšič, 33. okoliš, gospodarsko področje! 

Rok Pavšič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov s področja gospodarstva 33. okoliša je na svoji seji v okviru 
obravnave osnutka dogovora o družbenem planu SR Slovenije za obdobje 
od 1976 do 1980 razpravljala tudi o energetskem vprašanju in ima o predvi- 
denem razvoju energetike oziroma dogovoru naslednje pripombe: 

1. Ugotavljamo, da ima Slovenija razmeroma malo primarnih energetskih 
virov, zaradi česar nima osnov za razvijanje take vrste proizvodnje, ki zahteva 
sorazmerno velike količine električne energije na enoto proizvoda. V tako 
skupino spada pretežni del proizvodnje tovarne dušika Ruše1, elektroliza alumi- 
nija in tudi pretirano forsiranje proizvodnje elektrojekla. 

2. V nasprotju s tem, kar je navedeno pod prejšnjo točko, pa je prikazano 
v preglednicah aneksa (str. 33—34) intenzivno naraščanje porabe energije 
v naslednjem kritičnem obdobju tako imenovanih neposrednih odjemalcev na 
prenosu: skupna povprečna letna stopnja rasti je prikazana z 8,7°/o, pri tem 
Tovarna dušika Ruše z 11,9 %>. 

Poudariti je treba, da do leta 1979 ne morejo povečati porabe električne 
energije niti Tovarna dušika Ruše niti Tovarna glinice in aluminija Kidričevo, 
v omejenem obsegu pa lahko železarne, predvsem Železarna Jesenice. 

3. V preglednici o prognozi porabe električne energije neposrednih odjemal- 
cev naj se prikažejo tudi letne količine iz študij, ne pa samo lastne nerealne želje. 

Tudi letne količine, ki so prikazane za potrebe odjemalcev distribucije, 
naj se nekoliko znižajo. Popravi naj se napačna vrednost stopnje poprečne 
letne rasti 6,2 '%> za distribucijo na strani 34 na 7,51 '%>. 

4. Nujno je treba pokazati za obdobje od leta 1976 do 1980 investicije 
v elektrodistribuciji, ne samo za proizvodnjo in prenos. 

5. Nujno je treba poudariti, da investitorji intenzivnih porabnikov elek- 
trične energije ne bodo »oproščeni sofinanciranja« proizvodnje in prenosa in 
tudi ne »splošno regresirani« pri ceni za porabljeno električno energijo; to 
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velja zlasti za Tovarno dušika Ruše in Tovarno glinice in aluminija Kidričevo. 
Zato bi bilo pravilno prikazati orientacijske količine (din kW) »sofinanciranja« 
(na primer 7500 din za 1 naročen kW in poprečno ceno 1 kW na prenosu v letu 
1980), z upoštevanjem pričakovane stopnje inflacije. 

6. Poudariti je treba nujnost intenzivnega sodelovanja v sklopu jugoslo- 
vanskega elektroenergetskega sistema pri gradnji energetskih kapacitet in pri 
izkoriščanju obstoječih. 

7. Poudari naj se nujnost izgradnje ekonomsko še upravičljivih hidrocentral. 
8. Zahtevati je treba vsestransko varčevanje pri porabi energije: na pri- 

mer čimprej naj se objavijo poostreni predpisi o minimalnih toplotnih izolacijah 
ogrevanih prostorov. Kot je znano, gre za ogrevanje mest okoli 50 fl/o energije. 

9. Razvrstitev odjemalcev električne energije v tabeli na strani 34 naj se 
prilagodi načinu evidentiranja in odjema posameznih skupin: 

a) posebni odjemalci 
b) odjemalci na distribucijskem omrežju skupaj 
— pri visoki napetosti, 
— na nizki napetosti (skupina gospodinjstvo in posebej skupina ostali 

odjem na 0,4 kW). 
»Izgube« je treba prikazati posebej za prenosno omrežje, posebej za distri- 

bucijsko omrežje. 
10. Nekaj pripomb k besedilu aneksa (str. 29—37): 
a) k besedilu o proizvodnji aluminija, tretja kolona spodaj na strani 39: 

Zaradi planiranja obsežne proizvodnje aluminija v Jugoslaviji bo vprašljiva 
možnost prodaje, ne gre pa za pomanjkanje aluminija. Da ne bi ustvarili 
napačne slike, je treba orientacijsko prikazati višino sofinanciranja, energetskih 
kapacitet in poprečno ceno kW (to je povezano z našo pripombo v 5. točki 
teh pripomb). 

b) Popravijo naj se napake v 4. koloni na strani 34: 
— pri prenosnih objektih je treba napisati kV ne pa kW, 
— pri distribucijskih objektih je treba napisati: distribucijski objekti 

110 kV ne pa kompenzacijski. 
c) K točki 2.1.6. (4. kolona na strani 36): nuklearna elektrarna naj bi se 

gradila, četudi ne bi bilo Zirovskega vrha. Važna je dolgoročna zagotovitev 
nakupa gorilnih elemetov bodoče nuklearne elektrarne. 

d) V tabeli na strani 37 je treba pisati Tcal (ne pa Pcal). 
e) Glede aluminija v 1. koloni na strani 39 velja ista pripomba kot pod a). 
11. Nekaj pripomb k besedilu osnutka dogovora: 
a) V 3. koloni na strani 18 je treba prikazane količine električne energije 

za leti 1975 in 1980 zmanjšati. 
b) V 4. koloni na strani 18 je treba poleg prenosne mreže dodati še distri- 

bucijsko omrežje. V isti koloni je treba besedilo spremeniti: »Potrebna inve- 
sticijska sredstva še niso v celoti zagotovljena«. 

c) Besedilo v 1. koloni zgoraj na strani 19 je treba spremeniti: »Poraba 
velikih potrošnikov se bo morala prilagoditi razpoložljivi energiji z upoštevanjem 
investicijskih stroškov in stroškov proizvodnje«. 

d) Besedilo v isti koloni (na sredini) glede premoga je treba spremeniti: 
»Dobava večjih količin premoga iz drugih republik v prihodnjih letih je zelo 
vprašljiva. Zaradi tega se bo splošna poraba električne energije povečala«. 

To poročilo je vezano na poročilo Poslovnega združenja energetike, ki 
je poslano Republiškemu komiteju za energetiko. Na današnji seji zbora sem 
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te točke ponovil, da bi tudi tako poudaril podporo naše skupine delegatov 
temu poročilu. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo želi besedo? Prosim, 
tovariš Vlado Sanca! 

Vlado Sanca: Delegati občine Jesenice smo na sejah Zbora združe- 
nega dela, Zbora krajevnih skupnosti in Družbenopolitičnega zbora Skupščine 
občine Jesenice skrbno in zavzeto obravnavali osnutek dogovora o družbenem 
planu SR Slovenije za obdobje od 1976 do 1980. 

Ob tem je bila na sejah zbora široka razprava in je bilo sklenjeno, da se 
Zboru združenega dela Skupščine SR Slovenije predlaga naslednje: 

Delegati smo načeloma pozitivno ocenili osnutek predloženega planskega 
dokumenta. Pri tem pa smo ugotovili, da je pri prometni infrastrukturi pre- 
malo poudarjena gradnja magistralnih poti, predvsem pa cestna povezava Jugo- 
slavije z Avstrijo in ostalimi državami skozi karavanški predor. Zato smo mne- 
nja, da je glede na pomen priključka na evropsko tursko cesto, prav to cestno 
povezavo, predvsem pa karavanški predor, nujno opredeliti v srednjeročnem 
programu Slovenije in Jugoslavije. 

Na sejah zborov občinske skupščine je bilo tudi sklenjeno, da je v tako 
pomembnem planskem dokumentu, kot je prav srednjeročni program razvoja 
Slovenije na področju turizma in gostinstva, nujno opredeliti tudi zimski športni 
turizem. Predvsem so se delegati vseh treh zborov strinjali s povečano rastjo 
turizma, vendar pa so pri tem odločno poudarili, da je zimski športni turizem 
med izredno važnimi družbenimi dejavnostmi, zato mora dobiti svoje mesto v 
srednjeročnem programu razvoja Slovenije. Poleg tega je ta vrsta turizma 
izredno interesantna tudi za tuje goste, saj je čedalje večje povpraševanje prav 
po takih uslugah, to je po naših smučiščih. Pri tem pa tudi ne moremo mimo 
dejstva, da se v Sloveniji smuča okrog 200 000 smučarjev in da znaša letni 
porast smučarjev 5—7 °/o, poleg tega pa število tujih gostov smučarjev, ki smu- 
čajo vsako leto na naših smučiščih, raste še s hitrejšo dinamiko. 

Glede na to, da je prav razvoj zimskega športnega turizma v Sloveniji do 
sedaj potekal dokaj stihijsko, je prav, da sedaj tudi to področje dobi primerno 
mesto v družbenem planu Slovenije, pri čemer je nujno, da se zimski športni 
centri v Sloveniji dogradijo, saj do sedaj niti eden ni ustrezal sodobnim kon- 
ceptom zimske rekreacije, turizma in smučarskega športa. 

Dobro pa vemo, da je alpsko smučanje postalo potreba in tradicija naj- 
širših množic v svetu, kot tudi pri nas. Ce upoštevamo tradicijo smučanja v 
Sloveniji in organiziranja lastnih tekmovanj, je nujno, da dogradimo take cen- 
tre. To nam bi omogočilo, da bi prevzeli organizacijo mednarodnih tekmovanj 
in nazadnje tudi svetovnih prvenstev. Prav take prireditve pa pomenijo prodor 
dežele na svetovni turistični trg. 

Torej, če smo že ugotovili v osnutku planskega dokumenta, da bo prispevek 
turizma k izravnavi plačilne bilance še nadalje najmočnejši razlog za njegovo 
pospešeno rast, moramo vanj nedvomno vnesti tudi področje zimskega šport- 
nega turizma. Za primer takega zimskega športnega turističnega centra nava- 
jamo Kranjsko goro, katera razpolaga s 4000 najsodobneje opremljenimi ležišči, 
nima pa temu primerne infrastrukture, predvsem ne smučišč in žičnic, ki bi 
segale v višje lege, kjer so snežne razmere stabilne in ugodne. Taka smučišča 
bi omogočila trajno izkoriščanje hotelskih kapacitet, saj bi se tako lahko podalj- 
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šala zimska sezona. Tak koncept razvoja tega centra bi izenačil dane in že 
razvite naravne pogoje tega centra s podobnimi v Evropi in mu omogočil enako- 
pravno nastopanje na svetovnem trgu. Seveda bi to omogočilo izvedbo že 
splošno zasnovane in sprejete zamisli o izvedbi svetovnega prvenstva v Kranjski 
gori. To pa pomeni dobiti vstopnico za svetovni turistični zimsko-športni trg. 

Pri obravnavi navedenega dokumenta je bila nadalje tudi kritično ocenjena 
obdelava trgovine in proizvodnje. Delegati so menili, da je trgovina preširoko 
zajeta, da je premalo povezana s proizvodnjo. Zaradi te nepovezanosti se 
ustvarja vtis, da je trgovina glede na proizvodnjo predimenzionirana. Zato se 
postavlja vprašanje, ali ne bo prav to še pospešilo rast inflacije, saj je treba 
trgovino prilagoditi tudi kupni moči potrošnikov. 

Prav tako je bilo poudarjeno, da je predviden prevelik razkorak med pro- 
izvodnjo in surovinami. Treba bo predvideti boljši in stalnejši način preskrbe 
s surovinami, pri tem pa ugotoviti, kaj je treba uvažati in kaj ne. Delegati so 
tudi poudarili, da je preveč na široko predviden razvoj proizvodnje končnih 
izdelkov. 

Še posebej pa je tekla razprava o produktivnosti in rasti produktivnosti. 
Pri tem zahtevajo delegati, da se zaposlovanje spravi v okvire predvidene rasti 
in da se predvidena stopnja rasti zaposlovanja ne povečuje. 

Prav je, da je v planskem dokumentu obdelana črna metalurgija in pod- 
piramo tako načrtovanje črne metalurgije. Vendar pri tem opozarjamo na pro- 
blem v zvezi s pridobivanjem energije. Vprašujemo se, ali bomo za tak razvoj 
črne metalurgije sposobni zagotoviti zadosti energije. 

Delegati občine Jesenice v načelu zelo pozitivno ocenjujemo osnutek do- 
govora o družbenem planu SR Slovenije in njegov globalni prikaz, pri tem pa, 
kot je že povedano, opozarjamo na posamezne postavke, ki niso povsem uskla- 
đene. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima delegat Bogomir Hrovat, 
32. okoliš, področje gospodarstva! 

Bogomir Hrovat: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! V razpravi v družbenopolitičnih organizacijah, temeljnih organizacijah 
združenega dela, krajevnih skupnostih in drugih organih naše občine smo o 
osnutku dogovora o družbenem planu SR Slovenije za obdobje od 1976 do 1980 
ugotovili, da je osnutek lahko podlaga za nadaljnje usklajevanje ter samo- 
upravno in družbeno dogovarjanje. 

Ta ugotovitev je potrdila tudi razprava v vseh zborih občinske skupščine 
in na seji naše delegacije za Zbor združenega dela republiške skupščine. Se pose- 
bej pa podpiramo stališča Izvršnega sveta SR Slovenije, ki jih je sprejel na 
32. seji 3. 9. 1975. 

Razprava pa je še posebej opozorila na nekatere pomanjkljivosti oziroma 
neusklađenosti ali celo nepopolnosti na posameznih področjih. 

Od teh še posebej poudarjam: 
Razvojne možnosti in usmeritve, ki so jih izrazile temeljne in druge orga- 

nizacije združenega dela, niso v aneksu k osnutku dogovora v celoti ustrezno 
zajete. Tako na primer v »Pregledu važnejših investicij« (tabela 17) predlaga- 
telj osnutka našteva investicije s predračunsko vrednostjo od 15 milijonov 
dinarjev naprej, medtem ko ugotavljamo, da v tej tabeli niso zajete med važ- 
nejše investicije, razen v dveh primerih, investicije OZD iz Šiške, čeprav le-te 
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po svojih programih predvidevajo višja investicijska vlaganja. Med temi samo 
ena TOZD planira 900 milijonov investicij, katere se delno že izvajajo, pa ni v 
tej tabeli omenjena. V gradivu ni pojasnjena metoda in kriteriji za izbiro »Važ- 
nejših investicij«, če izvzamemo načelno stališče v prioritetah dejavnosti. 

Predvideni porast družbenega proizvoda celotnega gospodarstva po po- 
prečni letni stopnji 7,40/0 je precej optimističen. Menimo, da je na tako visoko 
stopnjo rasti vplival na eni strani porast, ki so ga planirali TOZD (13,5 %), ki 
je v minimalnih kazalcih bil prikazan pri nekaterih nominalno namesto po 
cenah iz decembra 1974, in na drugi strani pretirana investicijska predvideva- 
nja, ki nimajo kritja v kvalitetah sredstev (denarni in materialni viri), kot tudi 
v drugih dejavnikih, ki so povezani s tako proizvodnjo (kvalifikacijska struk- 
tura, surovinska osnova, energetika in podobno). 

Predvideni porast zaposlenosti 2,4 do 2,5 ®/o poprečno letno nasproti 4,4% 
porastu v letih od 1971 do 1975 ter porast produktivnosti od 4,5% do> 5% sta 
zelo optimistična. Pri tem poudarjamo predvsem to, da še nimamo učinkovitih 
sistemskih rešitev za stimulativne j še nagrajevanje po delu, še zlasti za večje 
uveljavljanje kvalitetnih dejavnikov razvoja, domače inventivnosti, skratka de- 
javnikov, ki bi lahko v sorazmerno kratkem času bistveno prispevali k pove- 
čanju produktivnosti dela. 

Pri zaposlovanju se zavzemamo, da bi se planiranje novih delovnih mest 
pogojevalo tudi s planiranjem stroškov, ki nastajajo s preselitvijo delavcev, 
ki bremene ostale oblike porabe (stanovanjsko in komunalno gradnjo ter vla- 
ganja v superstrukturo), vendar se mora pri tem izpeljati selektivna politika, 
ker lahko zavrnemo tiste nosilce razvoja, ki bi bistveno prispevali k povečanju 
družbenega proizvoda. Pri tem mislimo zlasti na tiste dejavnosti, ki omogočajo 
povečanje izvoza ah pri katerih smo bistveno odvisni od uvoza zaradi neizkori- 
ščanja vseh domačih možnosti, še zlasti inovacijskih potencialov. 

Predvidevanja na področju menjave kot osrednja naloga za stabilizacijo so 
zavzela premalo prostora v osnutku. Zlasti ni prepričljivih dokazov o možnosti 
realizacije navedenih nalog. Na primer v tabeli 16 je predvideno, da se bo izvoz 
v srednjeročnem obdobju povečal za 12-krat. 

Postavko 2.2.4.2, ki obravnava strojegradnjo, je potrebno bolj temeljito 
obdelati. 

Na področju infrastrukture se zavzemamo za hitrejšo odpravo neusklađe- 
nosti med posameznimi njenimi oblikami. Pri tem je treba upoštevati ustrez- 
nejšo izrabo železniških kapacitet. Na področju energetike pa se zavzemamo za 
tak dogovor, da bo večina zakasnitev pri gradnji objektov za proizvodnjo 
električne energije šla v breme neposrednih uporabnikov visokonapetostnega 
odjema. 

Za družbene dejavnosti ugotavljamo, da je osnutek družbenega plana sešte- 
vek ambicij in želja z vseh področij družbenega življenja, da ni usklađen in tako 
ne zagotavlja, da bomo v bodočem petletnem obdobju ustvarili več, kot porabili. 

Zaposlovanje kadrov v družbenih službah je treba s srednjeročnim pro- 
gramom opredeliti tako, da bo imela avtomatizacija in racionalizacija v teh 
dejavnostih prednost pred povečanjem delovnih mest. V skladu s tem je treba 
zagotoviti, da se kadri, ki končujejo srednje, višje in visoke šole, zaposlijo 
predvsem v neposredni proizvodnji. 

Predvideno gibanje nadaljnje gospodarske rasti v srednjeročnem obdobju 
mora biti čvrsta osnova za nadaljnje izobraževanje kadrov vseh profilov. Pod 
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temi pogoji bo tudi na področju vzgoje in izobraževanja kadrov zaživel sistem 
planiranja kadrov in sistem gospodarskega trošenja sredstev za izobraževanje. 

Zdravstveno varstvo: Glede na izredno velika finančna sredstva, ki bi jih 
zahtevala uresničitev potreb za zadovoljevanje tako bolnišničnih kapacitet kakor 
tudi osnovne zdravstvene mreže, naj srednjeročni razvoj zdravstva zagotovi po- 
leg osrednjega zdravstvenega centra v Ljubljani razvoj bolnišničnih kapacitet 
v posameznih regijah in tudi osnovne zdravstvene mreže. S tem bo zagotovljen 
enakomeren razvoj celotne zdravstvene dejavnosti in vsem občanom bodo zago- 
tovljene kar se da enakovredne zdravstvene usluge. 

Socialno skrbstvo: Osnutek družbenega plana republike sicer podrobneje 
nakazuje nadaljnji razvoj socialnega skrbstva, predvsem glede porabe sredstev 
za investicije republiškega pomena. V osnutku se zlasti podrobno obravnava 
kurativa. Potrebno je, da bo socialno skrbstvo tudi v republiškem programu 
razvoja kompleksneje obdelano, to je da zajame v večji meri usmerjanje social- 
nega varstva tudi na področju preventivne dejavnosti, predvsem v večjo soci- 
alno varnost delovnega človeka. 

Kultura: Na področju nadaljnjega razvoja kulture mora srednjeročni pro- 
gram razvoja zagotoviti nekoliko hitrejši razvoj kulturno manj razvitih pod- 
ročij in zmernejši razvoj že tradicionalnih republiških kulturnih centrov. 

Merilo za nadaljnjo porabo finančnih sredstev za razvoj kulture v srednje- 
ročnem obdobju naj bo seštevek usklađenih programov občinskih samoupravnih 
interesnih skupnosti in sredstev, ki so potrebna za usklađeno rast kulture v 
slovenskem prostoru. 

Telesna kultura: Na področju srednjeročnega razvoja telesne kulture so 
nakazani osnovni cilji, ki zagotavljajo predvsem množičen razvoj te dejav- 
nosti, ki naj služi za večjo delovno sposobnost delavca, obrambne sposobnosti 
vsakega občana in zdrav razvoj človeka. Tako usmerjenost v srednjeročnem 
razvoju telesne kulture podpira tudi občinska skupščina. 

Stanovanjski standard: V osnutku srednjeročnega razvoja republike je pre- 
optimistično postavljena naloga o zgraditvi 72 000 stanovanj. Zavzemamo se za 
tolikšno rast stanovanjske gradnje, pri kateri bomo sposobni zgraditi že sedaj 
manjkajoče spremljajoče objekte družbenega standarda in zagotoviti sredstva 
za obnovo in modernizacijo starejših stanovanjskih naselij. Skladno z gradnjo 
in obnovo stanovanj pa je treba programirati tudi sredstva za komunalno 
ureditev novih in starih naselij. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima delegat Boris Berce iz 29. oko- 
liša, občina Bežigrad, področje gospodarstva! 

Boris Berce: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Osnu- 
tek srednjeročnega plana Slovenije, o katerem danes razpravljamo, nam daje 
možnosti in obveznosti za naše celotno dogovarjanje in nam tudi nakazuje, 
da je skoraj nemogoče ločiti slovenski plan od jugoslovanskega plana. Delega- 
cija, katero danes zastopam, v celoti podpira predlog plana. Kljub temu pa 
meni, da je treba v njega vnesti določene elemente, ki so bodisi manj oziroma 
nejasno obdelani bodisi so zaenkrat še izpuščeni. Vsekakor je v postopku spre- 
jemanja, kajti sedaj govorimo šele o osnutku, mogoče dopolniti plan tudi s ti- 
stimi elementi, ki jih po naši oceni sedanji osnutek ni dovolj opredelil. 

Vsekakor bi moral po našem stališču biti predlog plana izdelan v variantnih 
rešitvah in obenem izredno poenostavljen. Predlog plana bomo predstavili nam- 
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reč široki javnosti, vsem samoupravljalcem, to je vsem državljanom in želeli 
bi od njih dobiti določeno mnenje. Prav gotovo bo v tako strokovno sestavljenem 
planu, če ne bo imel še svoje poenostavljene verzije, samoupravljalec jasno in 
odločno povedal, če bomo hoteli imeti neko skupno dejavnost razširjeno. Tisti, 
ki proizvaja, ki oblikuje dohodek, bo moral izločiti iz dohodka določen del. 
Takrat bo ta samoupravljalec resnično odločal. Kajti v nasprotnem primeru 
bo njegovo odločanje formalno in manj točno, ker bo samo čutil, kaj mu 
želimo s predlogom predstaviti. 

Prav je, da se je v stališčih, ki smo jih dobili danes, izvršni svet opredelil, 
da se izbere pet ključnih področij. Pri medrepubliškem dogovoru bo vztrajal, 
da naj se fronta prioritetnih nalog zoži na ta ključna področja. Vendar smo pri 
nas v razpravi z začudenjem ugotovili, da bi Slovenija morala odpreti še eno 
področje, to je surovinsko. Imamo malo surovin. Zato se moramo naslanjati na 
širše jugoslovansko ali na izven jugoslovansko področje. Zaradi tega menimo, 
da bi v stališčih Izvršnega sveta kazalo dopolniti ključna področja še s šestim 
ključnim področjem, to je s surovinskim področjem, ki v Sloveniji v celotnem 
gospodarstvu Slovenije povzroča deficit v plačilni bilanci in druge gospodarske 
težave. 

Ne smemo se zavajati z upanjem, da bomo na mednarodnem trgu takrat, 
kadar bomo želeli, dobili surovine. Trenutno stanje je takšno, da je dovolj 
surovin, .vendar se bodo vertikalne povezave predelovalcev, ki se povezujejo s 
proizvajalci surovin, ožile. Sedaj se vedno bolj oži trg s surovinami v svetu. 
Prav takšne povezave izvajamo sedaj v okviru Jugoslavije. Tako se nam kaj 
lahko dogodi, da bomo imeli izredne težave ali pa bomo morah plačevati iz- 
redno drage surovine. Ne pozabimo, da se dežele, ki prodajajo surovine, ukvar- 
jajo s problemi, kako uravnotežiti svoje gospodarstvo, kako čimveč izvažati, 
kako se čimbolje razvijati. Prav gotovo ne čakajo na nas, da bomo kupovali 
njihove surovine in jim s tem omogočili razvoj. 

V celotni projekciji razvoja in glede na doseženo stopnjo razvoja bi se 
Slovenija morala opredeliti tudi glede izvoza svoje lastne tehnologije. Dvomim, 
da bi lahko nadaljevali samo z uvozom tehnologije, kajti naša družba ne bo 
pripravljena sprejemati izključno uvoz tuje tehnologije, ki obenem imperativno 
nalaga tudi organizacijske strukture delovne organizacije. Naš plan, naša bodoča 
organiziranost in razmišljanja morajo spremeniti to smer. Namesto uvoza bi 
morali v prvem petletnem obdobju doseči skromen izvoz nekaterih naših dosež- 
kov. To naj bi bil morda izključno izvoz naše opreme. Če bi do takega izvoza 
prišlo, bi po petih letih lahko ugotovili, da je samostojen dejavnik, čeprav v 
zelo skromnem obsegu. 

Vsekakor je plan vizija, ki se bo prilagajala razvoju življenja. Zaradi tega, 
ker smo zaenkrat še vedno mlada revolucionarna dežela, poskušajmo v teh 
vizijah upoštevati vse elemente, ki jih imamo na razpolago in ki bi jih lahko 
izkoriščali, čeprav morda o njih ne vemo veliko. Ravnokar smo poslušali izva- 
janje tovariša delegata o tem, kakšne so naše perspektive v zvezi z energetiko. 
Prijetno bi bilo slišati, če smo upoštevali vse energetske vire, s katerimi Slo- 
venija razpolaga. Sonca prav gotovo ne bomo mogli izkoristiti. Naša plima je 
premajhna, saj šestmetrska francoska komaj zadovoljuje ekonomske pogoje pri- 
dobivanja energije. Morda smo izpustili kakšno vrsto energije, vzemimo geo- 
termično? Ali smo o njej razmišljali? Ali smo jo zavrnili, imamo za to dovolj 
parametrov? Menim, da moramo v razmišljanjih o vseh teh postavkah plana 
upoštevati tudi tiste elemente, ki so malce manj običajni. Osnutek plana izpušča 
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tista področja, ki niso samoupravno organizirana, ki ne obstajajo, ki pa so 
vizijsko mogoča. Prav bi bilo1, če bi strokovne službe republike, ne mislim repu- 
bliških organov, temveč celotne republike, razmišljale o tem in te vizije skušale 
vnesti v osnutek plana. Ne pozabimo, da bo marsikje te vizije mogoče uresničiti, 
in to z relativno manjšimi napori, kot pa si morda v naši inerciji predstavljamo. 
Ker raje hodimo, kar sem že enkrat rekel, po ustaljenih tirnicah, smo v 
osnutku plana pozabili na tista področja, ki niso organizirana, ki pa jih lahko 
predvidevamo in za katera bi bilo prav, da jih predvidimo. Prav zaradi tega bi 
navezal to svojo misel še na problem strukture kadrov, s katerim se ubada naša 
republika. 

Znano je, da so statistični podatki, kadar se primerjamo' z vsemi ostalimi 
republikami, za našo republiko v tem pogledu najslabši. Zato bi bilo prav, če 
bi pri tem, ko oblikujemo osnutek plana in ko ga dajemo v javno razpravo 
z aneksi, vendar načeli vprašanje, kakšna naj bo bodoča struktura kadrov, 
s katerimi bomo šli v tisto ekspanzijo, ki si jo želimo in ki jo moramo doseči. 
Menim, da se tem vprašanjem ne smemo izogniti, da pa so to vprašanja, ki smo 
jih pustili v osnutku ob strani. Do predloga, kot sem že rekel, jih lahko vklju- 
čimo in jih formuliramo na način, ki bo najbolj ustrezal našim možnostim, 
željam in potrebam. Menim, da je predloge in načela, ki sta jih dali občinska 
skupščina Šiška in Gospodarska zbornica Slovenije, treba potrditi tudi na tem 
zboru, kajti to so načela, ki so malce ušla iz osnutka. S temi načeli bi osnutek 
plana bistveno dopolnili in izboljšali. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Besedo ima delegatka Metka 
Močnik iz 1. okoliša, socialno-zdravstveno področje! 

Metka Močnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegati 1. okoliša za Zbor združenega dela predlagamo, da se osnutek do- 

govora o družbenem planu SR Slovenije dopolni na strani 122, spodnja alinea, 
tako da se glasi: »Predvidevajo naj se investicije za ustrezni nivo služb zdrav- 
stva, in sicer konkretno za izboljšanje zdravstvenega varstva od temeljev na- 
vzgor, od prvega kontakta bolnik—zdravnik naprej, kajti tu se lahko naredi 
tudi največja finančna škoda ali korist.« 

Skupina delegatov je tudi mnenja, da bi bilo prav, da tudi v republiškem 
srednjeročnem načrtu dobi poudarek sanacija ljubljanskega gradu, razširitev 
Gospodarskega razstavišča in nekateri objekti za šport in rekreacijo, ki jih pred- 
lagajo telesnokulturne skupnosti in ki niso samo mestnega temveč tudi repu- 
bliškega pomena. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Prosim. Tovariš Mladovan, 
6. okoliš, gospodarstvo! 

Mirko Mladovan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Predlagani osnutek dogovora o družbenem planu povzema v glavnem cilje, ki 
si jih je Socialistična republika Slovenija zastavila v resoluciji o družbeno- 
ekonomskem razvoju v letu 1975. Plan torej zato predstavlja kontinuiteto glede 
na že v letu 1975 zastavljene cilje. V predlaganem osnutku se predvideva porast 
družbenega proizvoda za 7,4 '%> oziroma v družbenem sektorju za 7,7'% letno. 
Iz aneksa k dogovoru je razvidno, da TOZD predvidevajo na osnovi minimalnih 
kazalcev za ta porast stopnjo celo 13,5%. V preteklem obdobju take rasti nismo 
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dosegli. Slovensko gospodarstvo je v fazi večjih investicijskih vlaganj, hkrati 
pa se zaostrujejo pogoji gospodarjenja. Ztao se ocenjuje, da so taka predvide- 
vanja, vsaj za prvo polovico planskega obdobja, preveč optimistična. 

Prav tako bodo napori za prestrukturiranje gospodarstva in izvedbo priori- 
tetnih nalog pomembno vplivali na investicijsko dejavnost v smeri moderniza- 
cije obstoječih proizvodnih zmogljivosti. Pri tem nam je dana možnost za 
hitrejše prilagajanje pogojem gospodarjenja, z učinkovitim poslovanjem in z 
dviganjem produktivnosti. 

Osnutek dogovora predvideva hitrejši razvoj tudi na vseh področjih skupne 
porabe. V nekaterih primerih je opredelil konkreten delež v družbenem pro- 
izvodu, kot je to primer pri invalidsko-pokojninskem zavarovanju. Medtem 
ko za druge dejavnosti takšne opredelitve ni. Menimo, da je potrebna enotna 
metodologija planiranja. Ob predlaganem hitrejšem razvoju družbenih dejav- 
nosti se predvideva počasnejša rast sredstev za redno dejavnost, kot je pred- 
videna rast družbenega proizvoda. Večja stopnja rasti pa je predvidena za 
investicijska vlaganja na teh področjih, kar je neusklađeno. Saj bodo prav zaradi 
investicij povečane zmogljivosti v otroškem varstvu, predšolski in šolski vzgoji 
ter izobraževanju in na drugih področjih potrebovale več kadrov in več sred- 
stev za redno dejavnost. Po drugi strani pa ocenjujemo, da predlagana delitev 
družbenega proizvoda ne bo zagotavljala predvidenega hitrejšega razvoja nego- 
spodarskih dejavnosti. Najbrž je nerealno ocenjevati, da bomo v planskem 
obdobju na primer odpravili v polovici šol dvoizmenski pouk in s tem polovici 
šoloobveznih otrok nudili pogoje celodnevne šole, saj smo danes v naši občini 
v večini šol na meji triizmenskega pouka. Podobno lahko ugotavljamo tudi na 
drugih področjih. 

Ocenjujemo, da osnutek dogovora premalo opredeljuje infrastrukturne na- 
loge. Te naloge oziroma razvojni smotri bi morali biti bolj konkretno oprede- 
ljeni. Vsaj za področje razvoja cestnega gospodarstva glede magistralnih in 
regionalnih cest in elektrifikacije železniškega gospodarstva. 

Osnutek ne opredeljuje položaja in nalog obmejnih občin glede malo- 
obmejnega prometa in pomembnega faktorja deviznega priliva ter malo- 
obmejne menjave in gospodarskega sodelovanja. Skupščina SR Slovenije je 
letos s sklepi in stališči opredelila program nadaljnjega razvoja tega področja 
gospodarske aktivnosti. Menimo, da bi bilo prav, da se ta stališča upoštevajo 
tudi v dogovoru o družbenem planu. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima tovariš Milan Benkič, zdrav- 
stveno področje, 5. okoliš! 

Milan Benkič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegati naše skupine smo. razpravljali o osnutku dogovora o družbenem planu 
Socialistične republike Slovenije za obdobje 1976—1980 in se do njega pozitivno 
opredelili. Menimo, da je predloženi dokument primerna osnova za sporazume- 
vanje in sprejem samoupravnih sporazumov ter družbenih dogovorov, ki so 
potrebni za izdelavo predloga srednjeročnega družbenega plana. 

Delegacija v celoti podpira stališča in predloge občinskih skupščin Pomurja, 
ki so bili usklađeni tudi na seji Sveta pomurskih občin in o katerih bodo spre- 
govorili drugi delegati iz naše regije oziroma so bili ali še bodo posredovani 
Skupščini v pismeni obliki. 
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V razpravi skupine in v Svetu pomurskih občin pa so se pojavila nekatera 
vprašanja, ki bi morala biti konkretneje obravnavana že v osnutku dogovora 
o družbenem planu SR Slovenije, in sicer: 

1. Investicijske naložbe v zdravstvene objekte v manj razvitih in manj 
razvitih obmejnih območjih ter pomoč širše družbene skupnosti. 

2. Zagotovitev republiške solidarnosti tudi za funkcionalne potrebe zdrav- 
stvene službe v manj razvitih območjih. 

3. Zmanjšanje razlik v zdravstvenem varstvu delovnih ljudi in kmečkega 
prebivalstva. 

Stanje v zdravstveni službi v Pomurju je zaskrbljujoče tako glede zdrav- 
stvenih objektov in kadra kot glede zdravstvenega varstva prebivalstva. Kirur- 
ški oddelek splošne bolnice ne ustreza več niti minimalnim strokovnim norma- 
tivom. Tudi osnovni zdravstveni službi primanjkujejo delovni prostori. Zato 
v osnutku predvideno vlaganje predvsem v kadre in opremo pomeni, da se bo 
razkorak med razvitimi in manj razvitimi še nadalje večal, saj je materialna 
osnova za financiranje zdravstva v nerazvitih območjih prešibka. 

Predlagamo, da se k stavku na 7. strani osnutka na koncu poglavja, ki se 
glasi: »Večja stopnja rasti pa bo potrebna pri združevanju sredstev za raz- 
širjeno reprodukcijo v skladu s prioritetami in nalogami na področju vzgoje 
in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, otroškega varstva in delno zdrav- 
stva v zvezi z dogovorjeno politiko dograditve začetih zdravstvenih zmoglji- 
vosti,« doda še besedilo: »in potrebnih zdravstvenih zmogljivosti v manj raz- 
vitih obmejnih območjih«. 

Če primerjamo čisti dohodek na eno zavarovano osebo, dosegamo v pomur- 
ski regiji le 69,3 %> republiškega poprečja. Takšno stanje povzroča veliko število 
kmečko zavarovanih oseb, ki znaša kar 22,55 ®/o vseh kmečko zavarovanih oseb 
v republiki. Na enega aktivnega zavarovanca v delavskem zavarovanju odpade 
v republiškem merilu 0,25 kmečke zavarovane osebe, v pomurski regiji pa 1,49 
kmečko zavarovane osebe. V delavskem zavarovanju dosegamo le 82,31 !'/o 
poprečne potrošnje v republiki na eno zavarovano osebo v zdravstvenem var- 
stvu, pri kmečkem zavarovanju pa le 68,13 %. Podatki veljajo za leto 1974. 

Tolikšne razlike zahtevajo dosledno uresničitev solidarnosti v republiki za 
kmečko zavarovanje. Na žalost pa se te razlike vedno bolj povečujejo. Delavci 
Pomurja pa kljub največji solidarnosti do kmečko zavarovanih oseb ne morejo 
prispevati zadostnih sredstev za to kategorijo zavarovancev. 

Predlagamo, da se čimprej in v celoti uresniči solidarnostno prelivanje sred- 
stev in da se obvežejo vsi nosilci, da z vso resnostjo in odgovornostjo pristopijo 
k oblikovanju ustreznih dogovorov ter tudi odgovorno realizirajo prevzete ob- 
veznosti. Le tako bo omogočen skladnejši razvoj manj razvitih območij. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Prosim! Besedo ima tovariš 
Viktor Lozej, obalno področje, 23. okoliš. 

Viktor Lozej: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Osnutku dogovora o družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1976—1980 smo 
tudi na obalnem območju, ki obsega občine Izola, Koper in Piran, posvetili 
veliko pozornost. Zavedamo se, da je to pomemben dokument, ki bo podlaga 
družbenemu razvoju SR Slovenije za naslednje petletno obdobje. Zato je o tem 
dokumentu tekla živahna razprava na vseh nivojih, zlasti pa v temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela, samoupravnih interesnih skupnosti, krajevnih skup- 
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nostih in drugih samoupravnih skupnostih obalnega območja. Tudi vse tri 
skupščine obalnih občin so na svojih sejah razpravljale o tem dokumentu in 
zavzele svoja stališča do družbenoekonomskega razvoja obalnega območja. 

V razpravi na vseh nivojih je bila dana enotna podpora osnovnim usme- 
ritvam družbenoekonomskega razvoja, ki so opredeljene v osnutku dogovora 
o družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1976—1980. 

Le ob dinamični gospodarski rasti, izravnani plačilni zunanjetrgovinski 
bilanci, uresničeni s povečanim izvozom, ter ob izkoriščanju vseh materialnih 
možnosti se bomo približali cilju, ki smo si ga zastavili v osnutku dogovora o 
družbenem planu SR Slovenije, to je stabilizaciji gospodarstva. S. tem v zvezi 
moramo v obalnem območju pospešeno razvijati predvsem tiste dejavnosti, ki 
bodo izkoristile primerjalne prednosti našega območja. V tem smislu moramo 
tudi v osnutku dogovora o družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1976 
do 1980 bolj jasno opredeliti vlogo pomorskega gospodarstva kot pomembnega 
dejavnika izravnavanja zunanjetrgovinske bilance in dejavnika, ki izkorišča 
primerjalne prednosti SR Slovenije tudi glede na njeno geopolitično lego. 

Industrijsko cono v Kopru, ki je pomemben element pomorske orientacije 
in ki je dobila svoje mesto v resoluciji o dolgoročnem družbenoekonomskem raz- 
voju SR Slovenije, bomo najhitreje aktivirali z gradnjo rafinerije ter z gradnjo 
vezane bazične kemije. Poudariti je še treba, da bo rafinerija v Kopru rezultat 
povezovanja z državami v razvoju in konkretizacija sklepov in ciljev Alžirske 
konference. 

Ulov in predelava rib ter z njima povezana gradnja ribiškega ladjevja 
niso omenjeni v osnutku dogovora o družbenem planu SR Slovenije. Ribištvo 
je naravno bogastvo, ki ga moramo intenzivneje uporabljati za prehrano. Tudi 
na kongresu o prehrani v Novem Sadu so poudarili, kolikšen pomen ima riba 
v sodobni prehrani, zlasti zaradi proteinov. 

Tovarišice in tovariši delegati! Na koncu mi dovolite, da opozorim še na 
pereč problem, ki tare slovensko obalo in ki mora v osnutku dogovora o družbe- 
nem planu dobiti prioritetno mesto1, to je rekonstrukcija obalne ceste. Obalna 
cesta močno ovira družbenoekonomski razvoj obale, še posebej pomorsko in 
luško gospodarstvo. Konkretnih pripomb, ki so se oblikovale na našem pod- 
ročju — delegati so jih dobili, ni potrebno brati. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima tovariš Andrej Zadravec, 
kmetijsko področje, okoliš 5! 

Andrej Zadravec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov pomurske regije me je pooblastila, da dam pripombe 
k osnutku dogovora o družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1976—1980. 

K poglavju o razvoju kmetijstva in živilske dejavnosti imamo predvsem 
pripombo, da se je tako že večkrat planiralo. Večala se je proizvodnja, ki pa jo 
je bilo zelo težko realizirati na tržišču. Problem je v relativno nizki kupni moči 
prebivalstva, čeprav je v poglavju o življenjskem standardu optimistična napo- 
ved o kvalitetnih spremembah strukture prehrane. Ravno te kvalitetne spre- 
membe pa so premalo konkretizirane oziroma definirane. Cilji bi morali biti 
na tem področju'mnogo bolj jasni. Iz teh bi moralo biti razvidno, za koliko se 
bo v naslednjem planskem obdobju povečala potrošnja kvalitetnejših proizvodov 
prehrane. Niso dovolj deklaracije, ki smo jih tudi v preteklosti že imeli, ampak 
je potrebno z ekonomsko politiko zagotoviti uresničitev predvidenih sprememb. 
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V planu bi namreč morali predvideti, da se bo potrošnja mesa, masla, mleka, 
jajc, sadja, povrtnin povečala v naturi za določeno količino. Ce je ob tem 
problem preslaba kupna moč, je potem nujno, da ga rešujemo z različnimi obli- 
kami družbenih kompenzacij. Seveda, vse to bi moralo biti nakazano v osnutku 
dogovora o družbenem planu SR Slovenije. Ce ne, se lahko zgodi, da bomo imeli 
plan, za katerega bomo ob koncu planskega obdobja ugotavljali, da ni bil 
realiziran ravno na tistem področju, ki je za kmetijsko živilsko dejavnost najbolj 
pomembno. 

Ves sistem cen kmetijskih in živilskih proizvodov mora biti tako izpopol- 
njen, da ne bi neurejene tržne razmere na eni strani povzročale nelojalno kon- 
kurenco na račun kmeta proizvajalca surovin in družbenega sektorja, na drugi 
strani pa izsiljevanje pri plasmaju kmetijskih in živilskih proizvodov, na pri- 
mer mesa. Ob takih pojavih je potem prizadet tisti, ki oskrbuje s surovino, 
tista organizacija združenega dela, ki ima organizirano kmetijsko proizvodnjo in 
predelovalno industrijo, ki posluje na meji rentabilnosti, hkrati pa se dohodek 
preliva v mnogo bolj akumulativne dejavnosti in v razvita območja. 

Predsednik Štefan Nemec: Prosim! Besedo ima tovariš Ciril Grilj, 
gospodarsko področje, 24. okoliš — Kamnik! 

V 
Ciril Grilj: Družbenopolitični zbor, Zbor združenega dela in Zbor 

krajevnih skupnosti Skupščine občine Kamnik so na skupni seji 22. 9. 1975 raz- 
pravljali o osnutku dogovora o družbenem planu SR Slovenije in sprejeli na- 
slednja stališča: 

1. Delegati vseh. treh zborov Skupščine občine Kamnik predlagajo Skup- 
ščini SR Slovenije, da sprejme osnutek družbenega dogovora o družbenem planu 
SR Slovenije za obdobje 1976—1980. 

2. Čimprej je potrebno oblikovati sistem, metode in postopke usklajevanja 
razvojnih interesov posameznih nosilcev planiranja v Sloveniji in v Jugoslaviji. 
Temeljne organizacije združenega dela naj uskladijo svoje programe s smer- 
nicami družbenega dogovora in samoupravnih sporazumov. 

3. Tudi pri usklajevanju razvojnih programov na področju gospodarstva in 
na področju družbenih dejavnosti je treba bolj dosledno uresničevati ustavno 
načelo, da je delovni človek in občan osnovni nosilec planiranja nadaljnjega 
gospodarskega in družbenega razvoja. 

4. Se posebno pozornost je treba posvetiti načrtovanju in usklajevanju 
gradnje novih proizvodnih zmogljivosti v industriji, upoštevajoč pri tem možno- 
sti porabe domačih surovin in potrebe domačega ter mednarodnega tržišča. 
Delegati so posebej opozorili na trezno presojo pri odločanju za gradnjo novih 
objektov v lesni industriji, v livarstvu in v kovinski predelovalni industriji. 

5. V srednjeročnem programu razvoja je potrebno dati prednost predvsem 
investicijam za modernizacijo tehnoloških postopkov, ki naj zagotove večjo 
produktivnost dela. 

6. V dogovoru o družbenem planu SR Slovenije je treba bolj upoštevati 
stabilizacijsko usmeritev našega razvoja, zlasti glede racionalizacije nekaterih 
družbenih dejavnosti. Bolj odločno se je treba zavzeti za zmanjšanje obsega 
administracije na vseh področjih in sploh za zmanjšanje tako imenovane druž- 
bene režije. Glede na to naj družbeni plan opredeli potrebo po ustreznih sistem- 
skih ukrepih na področju organizacije in racionalizacije javne uprave in drugih 
družbenih dejavnosti. 
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7. V programu razvoja železniškega prometa je treba posvetiti večjo skrb 
tudi modernizaciji prometa na lokalnih progah. V tem smislu delegati ponovno 
postavljajo zahtevo, da dobi železniška proga Kamnik—Ljubljana, ki jo več let 
vzdržujeta kamniška in domžalska industrija, status javne proge in da se glede 
na prometne razmere na naših cestah čimprej prouči tudi možnost uvedbe potni- 
škega prometa. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima tovariš Jože Habinc, gospo- 
darsko področje, 19. okoliš! 

Jože Habinc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov 19. okoliša — občine Brežice, Krško in Sevnica, je po zelo širo- 
kih razpravah v temeljnih organizacijah združenega dela, v družbenopolitičnih 
organizacijah in v občinskih skupščinah izoblikovala naslednja stališča do 
osnutka dogovora o družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1976—1980. 
Nekatera med njimi so bila že posredovana prek občinske skupščine Brežice, 
zato teh ne bom ponavljal. 

Ker je pomanjkanje energije največji problem nadaljnjega gospodarskega 
razvoja, je treba z njo še posebej varčevati, kot to pravilno' poudarja osnutek. 
To varčevanje pa bo najbolj uspešno, če bomo to upoštevali pri velikih investi- 
cijskih naložbah. Vedno je treba še posebej dobro premisliti, ali bo nova tovarna 
rentabilna, -če bo potrebovala veliko količino električne energije. Pri tem pa 
je treba še upoštevati, da ne smemo biti pretirano odvisni od uvoza energije. 
Pri usmeritvi našega gospodarskega razvoja v prihodnjih petih letih smo upo- 
števali lastne energetske vire v Jugoslaviji ter razmerje med naložbami v kapi- 
talno intenzivne investicije in v energetske vire. Predvidena proizvodnja lignita 
v srednjeročnem obdobju 1976—1980 glede na potrebe tovarne celuloze in pa- 
pirja ter drugih potrošnikov zunaj elektrogospodarstva ne bo zadoščala. 

Na koncu srednjeročnega plana bo na razpolago samo 200 tisoč ton lignita, 
kar ne zadošča niti za sedanje potrebe pri proizvodnji celuloze v Krškem niti 
za druge potrošnike lignita. Predlagamo, da se v družbenem planu zagotovijo 
tudi za druge potrošnike zadostne količine lignita. 

Ce bi ostalo pri predlaganem stanju, predlagamo, da se v dogovoru o druž- 
benem planu določi priključitev posavske regije na magistralno plinovodno 
omrežje, kar bi kompenziralo manjšo dobavo lignita. V dogovor o družbenem 
planu Slovenije naj se vključi tudi gradnja pretočnih elektrarn na posavskem 
bazenu. 

Glede na potrebo po večjem izvozu podpiramo hitrejši razvoj kovinske pre- 
delovalne industrije. Ugotavljamo pa, da proizvodni načrti slovenskih železarn 
niso usklađeni s potrebami kovinske industrije. Proučiti je treba, kako bodo slo- 
venske železarne upoštevale potrebe kovinske industrije. Ce je to slovenski 
interes, potem mora srednjeročni program podpirati tak razvoj slovenskih 
železarn, ki bo vsaj delno upošteval potrebe naše industrije po reprodukcijskem 
materialu. 

Strinjamo se, naj investicije na področju vodnega gospodarstva zagotove 
predvsem boljšo zaščito večjih mest in kmetijskih zemljišč. Pri tem ugotav- 
ljamo, da je velik del Posavja še danes izpostavljen poplavam Save, ki vsako 
leto poplavi velik del boljših kmetijskih zemljišč in tudi naselja. 
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Menimo, da ni v celoti sprejemljiva rešitev v osnutku glede investicij v 
zdravstvu. Upoševane so samo investicije v regionalne bolnišnice, ne pa v 
osnovno zdravstveno službo. Treba je povedati, kakšna je njena perspektiva. 

V poglavju osnutka družbenega dogovora, ki obravnava razvoj vzgoje in 
izobraževanja, je potrebno bolj poudariti izenačevanje pogojev osnovnega izo- 
braževanja. V družbenem planu je treba predvideti vire za financiranje šolstva, 
saj sedanji viri (samoprispevki in prispevki temeljnih organizacij združenega 
dela) ne zadostujejo zlasti glede na sedanje zaostrene pogoje investiranja. 

V aneksu so navedene samo nekatere pomembnejše investicije, ki so plani- 
rane za naslednjih pet let. Ugotavljamo, da razen investicij v Cateških Toplicah 
in za celulozo niso naštete tudi druge pomembnejše investicije v Posavju. Ne 
poznamo kriterijev, na podlagi katerih so bile nekatere investicije uvrščene med 
pomembnejše. Ob tem želimo pripomniti, da nekatere naše temeljne organiza- 
cije planirajo investicije na prednostnih področjih v smislu tega osnutka in da 
vrednost teh investicij ni majhna. Ce bo tudi bodoči srednjeročni plan imel 
takšen dodatek, potem upravičeno pričakujemo, da bo upošteval tudi pomemb- 
nejše investicije v Posavju. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Prosim, kdo še želi razpravljati? Besedo 
ima tovarišica Zdenka Jurančič, gospodarsko področje, Kranj! 

Zdenka Jurančič: Delegati Skupščine občine Kranj so na skupnih 
sejah Zbora združenega dela in Družbenopolitičnega zbora sklenili razpravo o 
osnutku dogovora o družbenem planu, ki je v tem mesecu potekala tako v te- 
meljnih organizacijah združenega dela kot tudi v samoupravnih interesnih 
skupnostih. 

Številne pismene pripombe, ki so bile posredovane Predsedstvu skupščine 
še pred zasedanjem zborov, in pa razprave na sejah zborov dokazujejo, da je 
bila o tem dokumentu organizirana široka razprava v delegatski bazi. Skup- 
ščina je zavezala delegate, ki prisostvujemo današnji seji, da posredujemo temu 
zboru tudi ustno nekatere pripombe. Pripombe, stališča in predlogi so bili 
posredovani tudi pismeno. Ker so bili razmnoženi in posredovani na klop dele- 
gatom, bom opozorila samo na nekatere bistvene: 

Skupščina občine Kranj ugotavlja, da je ta dokument dobra osnova za 
nadaljnje usklajevanje razvojnih programov, meni pa, da morajo temeljne 
organizacije združenega dela in organizacije združenega dela ugotoviti vzroke 
za tako velika odstopanja, ki so razvidna iz analize minimuma kazalcev v pri- 
merjavi z globalno analizo možnosti razvoja. Istočasno opozarja na nujnost, da 
se v času usklajevanja objektivnih možnosti gospodarjenja določijo objektivni 
kazalci gospodarjenja ne glede na zahteve in želje posameznih delovnih orga- 
nizacij. Treba je upoštevati možnosti in celovite potrebe slovenskega kakor 
tudi jugoslovanskega gospodarstva. 

Strinja se z ugotovitvijo, da je stabilizacijo gospodarstva mogoče in tudi 
nujno uresničiti z dinamično rastjo družbenega proizvoda in pa z rastjo pro- 
duktivnosti dela. 

Rast družbenega proizvoda ne sme biti posledica novega zaposlovanja, 
ampak rezultat boljšega izkoriščanja zmogljivosti, boljše tehnološke opremlje- 
nosti dela, boljše kadrovske strukture ter boljše organizacije dela. Hkrati je 
potrebno omogočiti gospodarstvu večanje akumulacijske in pa reprodukcijske 
sposobnosti, ker je to pogoj za ustavitev inflacije. Skupščina meni, da bi v 
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času usklajevanja razvojnih programov organizacij združenega dela, samo- 
upravnih interesnih skupnosti in družbenopolitičnih skupnosti moral sistem 
informiranja omogočiti tekoče popravke in usklajevanje družbenih načrtov občin 
in republike. 

Dinamična rast družbenega proizvoda je eden osnovnih pogojev za zbolj- 
šanje zunanjetrgovinske bilance. Z večanjem produktivnosti dela bi se bistveno 
zmanjšalo tudi prelivanje družbenega proizvoda v države z višjo produktiv- 
nostjo. S prožnejšo kreditno politiko bo treba omogočiti domačim proizvajalcem, 
predvsem proizvajalcem opreme, večjo konkurenčno sposobnost. Na ta način 
bi se povečale tudi možnosti za izvoz, v države v razvoju. Z ukrepi ekonom- 
ske politike je treba spodbujati tako proizvodnjo, ki se bo s srednjeročnim 
poslovnim tehničnim sodelovanjem trajneje usmerjala k izvozu. 

Skupščina meni, da je v fazi usklajevanja razVojnih načrtov ter sporazu- 
mevanja in dogovarjanja o temeljnih smernicah srednjeročnega načrta nujno 
organizirati vso delegatsko bazo, tako v temeljnih organizacijah združenega dela 
kot tudi v samoupravnih interesnih skupnostih, da se bo na ta način zagotovila 
možnost za realizacijo ustavnega načela, da je načrtovanje temeljna pravica in 
dolžnost delavca v združenem delu. 

Zdaj pa nekaj konkretnih pripomb. Osnutek družbenega dogovora o raz^ 
voju ne omenja nujne gradnje avtoceste Ljubljana—Naklo. Skupščina meni, da 
je nujno, da ta cesta pride na prioritetno listo, predvsem zaradi že danes izredne 
gostote prometa ter tudi zaradi tega, da ne bi zaradi opustitve tega projekta 
severozahodni del Slovenije ostal za turiste manj dostopen. To bi izredno nega- 
tivno vplivalo na izkoriščanje turističnih kapacitet ter porušilo sedanji program 
razvoja turizma na vsem območju regije. 

Nadalje opozarja Skupščina, da osnutek dogovora o družbenem planu sko- 
raj popolnoma zanemarja razvoj letalskega prometa v naši republiki. Ta vrsta 
prometa skokovito' narašča in močno presega planirane postavke. Še posebej bi 
moral biti podrobneje opredeljen razvoj tovornega letalskega prometa. 

Nadalje je bilo opozorjeno, da je treba v planu bolj točno nakazati, kolikšne 
so možnosti razvoja predelovalne industrije v okviru razvoja Slovenije, ob 
ugotovitvi, da je le ta izredno izvozno usmerjena. V tej zvezi je treba posvetiti 
več pozornosti domači surovinski bazi. , 

Delegati iz tekstilne industrije so opozorili, da tekstilna industrija v osnutku 
spet ni dobila ustreznega mesta. V tem trenutku je po višini bruto dohodka na 
drugem mestu, v letu 1980 pa naj bi padla na četrto mesto. Opozarjajo, da so 
bila v zadnjem času velika sredstva vložena v razširitev in modernizacijo te 
panoge. Zato bo potrebno preveriti ustreznost takih podatkov. 

V lesni predelovalni industriji je osrednji problem pomanjkanje lesa, pred- 
vsem za celulozo in vezane plošče. Ker plan predvideva razmeroma veliko pove- 
čanje zmogljivosti in pa proizvodnje, opozarjajo delegati, da za tako proizvodnjo 
kljub povečani sečnji ne bo dovolj surovin in opozarjajo na potrebo po uskla- 
đenosti podatkov in pa zmožnosti. 

Na področju družbenega standarda, meni občinska skupščina, je predvidena 
zgraditev 14 tisoč stanovanj letno sicer realna, vendar je vprašanje, če bodo 
sredstva, zbrana s stopnjo 6,2 °/# od bruto osebnih dohodkov, za to zadoščala. 
Upoštevati je potrebno še vlaganje v spremljajoče objekte, ki jih je potrebno 
zgraditi v stanovanjskih naseljih. Opozarja pa še na to, da je potrebno razmerje 
med zgrajenimi stanovanji v družbenem in zasebnem sektorju še bolj spre- 
meniti v korist družbenih stanovanj. Ta vrsta gradnje namreč najbolj raci o- 
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nalno izkorišča zemljišča in komunalne naprave ter hitreje rešuje stanovanj- 
ske probleme. 

Skupščina nadalje opozarja, da družbene dejavnosti v poglavju »temeljne 
naloge usposabljanja delovnih ljudi za produktivno delo« niso enotno obrav- 
navane. To obravnavanje je neenotno tako po obsegu kot tudi po metodi. Za 
nekatera področja so uporabljeni številčni pokazatelji, za druga so pa dane le 
splošne in že znane usmeritve. 

Delegati opozarjajo še na naslednje. Iz osnutka nista razvidna namen in 
vsebina družbenih dejavnosti. Ce so mišljeni sporazumi o določitvi sredstev za 
financiranje programov posameznih družbenih dejavnosti, je treba opozoriti, da 
se po komaj sprejetih republiških zakonih ta sredstva zbirajo na podlagi pri- 
spevnih stopenj, določenih v skupščinah samoupravnih interesnih skupnosti po 
predhodni obravnavi med delavci v samoupravnih organizacijah in skupnostih. 
Ce pa so mišljeni družbeni dogovori in samoupravni sporazumi v okviru širših 
reprodukcijskih celot, pa je njihova vsebina za področje družbenih dejavnosti 
premalo opredeljena. 

Skupščina občine Kranj nadalje meni, da je potrebno izraziti bojazen, da 
bosta področji kulture in telesne kulture v prihodnjem obdobju izrazito zaosta- 
jali, kljub njunemu velikemu pomenu za razvoj in uveljavljanje celovite sociali- 
stične osebnosti, za vsestransko usposabljanje samoupravljalcev in proizva- 
jalcev ter za ljudsko obrambo. Namreč če upoštevamo predvideno zaostajanje 
družbenega standarda za rastjo družbenega proizvoda, predlagane prednostne 
usmeritve na področju skupne porabe, bistveno večjo udeležbo pokojninsko- 
invalidskega zavarovanja in nekatere nove obveznosti, je ta bojazen upravičena. 

Skupščina meni, da so glede integracijskih procesov na področju družbenih 
dejavnosti potrebne določnejše opredelitve, da bi se na ta način izognili ne- 
enotnim in pa neustreznim rešitvam v praksi. 

Opozarja še na en problem, namreč na problem usmerjenega izobraževanja. 
Tu so potrebe največje, združeno delo pa se doslej še ni dovolj organiziralo, da 
bi ga prevzelo popolnoma nase. Zato bi bilo morda potrebno določene rešitve 
nakazati v dokumentu. 

V socialno področje bi bilo potrebno vključiti tudi dejavnosti skupnosti 
socialne politike. V tej skupnosti naj bi se povezovale tudi izobraževalne in 
zdravstvene skupnosti, ker se njihova dejavnost prepleta z dejavnostjo drugih 
skupnosti, združenih v skupnostih socialnega varstva. 

Na koncu Skupščina občine predlaga, da se pri dokončnem oblikovanju 
akta posveti primerna pozornost tudi njegovi razumljivosti in obliki. Hva- 
la lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? Pro- 
sim. Tovariš Praznik ima besedo! 

Zdravko Praznik: Bil bi neskromen, če bi hotel takoj odgovoriti na 
vsa vprašanja, predvsem zaradi tega, ker je bilo več takih, ki jih bo treba pri 
nadaljnjih pripravah teh dokumentov še proučiti. Moram tudi reči, da smo kot 
vaša institucija dolžni vse te pripombe, mnenja in stališča skrbno proučiti in 
zavzeti do njih argumentirana stališča. 

Vseeno pa bi dal nekaj pojasnil k vprašanjem, ki bi morda bila drugače 
postavljena, če bi bila pojasnila prej dana. 
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Najprej nekaj besed o oblikovni in formalni zasnovi obeh dokumentov. 
Eden nosi naslov »Osnutek dogovora o srednjeročnem planu Slovenije 1976 do 
1980« drugi pa »Aneks« k temu osnutku. Prvi osnutek dokumenta naj bi izrazil 
predvsem skupno politiko Slovenije. Zaradi tega se seveda ne spušča v podrob- 
nosti in je tudi rezultat globalnih analiz. Te so bile opravljene pred tem ko se 
je začela energičnejša družbena akcija za stabilizacijo. Zaradi tega seveda vse- 
buje nekatere prvine, ki jih nova, intenzivnejša družbena akcija postavlja v 
drugačno luč. Zaradi tega so- tudi ustrezne nekatere pripombe, ki so bile dane v 
zvezi s stopnjo rasti in v zvezi s stabilizacijo. Tudi nekatere druge pripombe 
so tako tehtne, da zaslužijo pozornost, zlasti tiste, ki podpirajo izvoz znanja. 
Mislim, da je tu naša situacija bolj zaskrbljujoča kot ne. Utemeljene so tudi 
pripombe, da naj bi se trgovina v večji meri integrirala in da naj bi bilo njeno 
motiviranje na bazi dohodka, ne pa na bazi provizije in da naj se usmeri v tiste 
dejavnosti, ki bodo najbolj pripomogle k doseganju večjih družbenoeknomskih 
koristi. Stanje je trenutno tako, da prav ta prevelika usmerjenost k provizijam 
itd. v bistvu zapostavlja osnovne družbene funkcije trgovine. Bolj je angažirana 
v zvezi z uvozom, čeprav je tudi to objektivno pogojeno z določenimi problemi 
administrativne narave. Premalo je prizadevanj za večanje trgovinske menjave 
z državami v razvoju, kjer vsa tržišča še niso zasedena. 

Utemeljene so tudi pripombe o racionalni in intenzivnejši porabi energije 
in o racionalizaciji družbene režije, ki je resnično previsoka in negativno vpliva 
na večjo reprodukcijsko sposobnost. 

Dejstvo je namreč, da imamo na tem področju velike težave. Pred nedav- 
nim smo napravili določene primerjave. Ugotovili smo, da so stroški naše pro- 
izvodnje sorazmerno visoki in da je zato šibka konkurenčno. Morda sem se 
sedaj oddaljil od oblikovne in vsebinske zasnove obeh dokumentov. 

»Aneks« je v bistvu povzetek predlogov, ki so jih dale temeljne organizacije 
združenega dela še v času, ko še niso imele na razpolago vseh informacij, s 
katerimi razpolagajo danes. Zato je prišlo tudi do neusklađenosti podatkov 
v »Aneksu«. Utemeljene so pripombe, da v njem niso upoštevani vsi podatki. Te 
bomo -preverili in upoštevali. To velja tudi za danes povedane podatke in za 
tiste, ki jih bomo dobili kasneje. 

Z vsebinskega gledišča pa je zadeva taka, da gre za prvi začetek novega 
planiranja, ko naj se na eni strani prikažejo še neusklađeni podatki temeljnih 
organizacij združenega dela in podatki, ki so rezultat globalnih analiz. Te 
podatke morajo med seboj soočiti delovne organizacije, sestavljene organizacije 
združenega dela in samoupravne interesne skupnosti. Ta nova reprodukcijska 
celota je pravzaprav mesto za usklajevanje večine pripomb, ki so bile danes 
dane. Bile so še kontradiktorne, ker so jih dah različni subjekti planiranja brez 
poprejšnje uskladitve. Sedaj jih morajo soočiti na tistih mestih, kjer se obli- 
kujejo dohodkovni odnosi. Tu se bodo skrajnosti, ki so posledica takih ah pa 
drugačnih želja, ublažile. 

Gotovo je tak problem avtomobilska industrija. Odločno bi želel poudariti, 
da mora biti plan katalizator tistih interesov, ki so zdravi. Mislim, da je odveč 
polemizirati o tem, ali je sedaj IMV Novo mesto na zdravih osnovah, ker je 
v preteklosti pokazala, da je sposobna biti prodorna. Vendar pa smo kot pla- 
nerji dolžni opozoriti na osnove debalanse. Ti debalansi, ki do sedaj niso v taki 
meri prišli do izraza, so se pač zameghh z inflacijo ah v plačilni bilanci. Odslej 
pa bomo moral imeti bolj trdno osnovo za nadaljnje delo. Ce ne bo na raz- 
polago surovin oziroma če ne bo toliko izvoza, da bi lahk surovine zunaj kupo- 
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vali, potem bo vprašanje, kaj bo s tako proizvodnjo, da ne govorimo seveda še 
o njenem plasmaju na domačem in na zunanjem tržišču. 

Na področju energetike je veliko interesov tudi pretiranih, tako znotraj nje 
kot pri potrošnikih. So pa še regionalni interesi. 2e v ekspozeju sem poskusil 
podati izračune družbene optimalnosti, ki so pokazali možnosti razvoja in 
strukture proizvodnje. Mislim, da je tu težišče dela, ki pa je še v fazi usklaje- 
vanja. 

Morda še nekaj pripomb k nekaterim mnenjem. Bilo je govora o realnosti 
oziroma nerealnosti stanovanjske gradnje. En delegat je plediral, da je treba 
stanovanjsko izgradnjo še bolj pospešiti, drugi delegat pa je izrazil dvom v real- 
nost naših predvidevanj. Menim, da so naša predvidevanja o stanovanjski grad- 
nji realna, ker je treba poleg družbenih sredstev upoštevati še sredstva zaseb- 
nikov. Med slednja sredstva je treba všeti še vsaj dodatno milijardo dinarjev 
zdomcev. Razumljivo pa je, da bo od same stabilizacije odvisno1, kakšno bo stano- 
vanjsko varčevanje. Omenil bi še, da stanovanjska gradnja ni pomembna samo 
za podjetniške interese. Je tudi družbena akcija oziroma pomemben generator 
hitrejšega razvoja. Stanovanjska gradnja ni toliko odvisna od uvoza, ker 
imamo več ah manj vse resurse doma. 

Problem je v tem, da je gradbeništvo premalo soočeno s konkurenco. 
Imamo zelo drago stanovanjsko gradnjo in neustrezno zemljiško politiko. Zato 
je razmerje med osebnimi dohodki in ceno stanovanja 100 : 8, v razvitih državah 
pa 100 : 3 do 4. Iz tega se vidi, koliko dražja je pri nas gradnja stanovanj. 

Omenjeno je bilo tudi stališče, da bi bilo treba projekcijo rasti DP predložiti 
v variantah. O tem smo razmišljah, saj se je gradivo pripravljalo v osmih vari- 
antah. Izmed njih se je izbrala samo ena, zaradi dveh razlogov. Prvič zaradi tega, 
ker pravzaprav že imamo dve varianti. Ena ponuja združeno delo, drugo pa 
predstavljajo globalni izračuni. Končno rešitev pa bo dalo združeno delo. V pred- 
log plana bo prišla rešitev, ki bo povzela sklenjene samoupravne sporazume in 
družbene dogovore. Ce bi bilo sedaj več variant, bi bilo vse gradivo izredno 
obsežno, ker bi vsaka varianta zahtevala vrsto verižnih izračunavanj in sklepov. 
Že sedaj so pripombe, da je gradiva na kilograme. 

Glede zagotovitve surovin znotraj federacije in predloga, ki ga je dal 
Izvršni svet, da je tu potrebno obvezno dogovarjanje, sem že prej omenil, da 
se že kažejo določene monopolistične težnje. Na pomoč naj bi se poklicala 
država oziroma naj se vnesejo v distribucijo surovin etatistični elementi. To 
seveda ne gre, nujno je, da se tudi surovinska vprašanja samoupravno urejajo.. 
To pomeni, da bi se tudi tu morah oblikovati reprodukcijski kompleksi, kjer 
prihajajo do izraza dohodkovni odnosi. Tudi tu je potrebna večja prisotnost 
združenega dela. 

Omenjene so bile tudi nekatere investicije, ki so sicer pomembne. O rafine- 
riji v Kopru naj omenim, da presega slovenske materialne možnosti in bi mo- 
rala biti pretežno vezana na inozemske aranžmaje z Libijo ah Zahodno Nemčijo. 
Dokler ti niso sklenjeni, ni moč o tej investiciji ničesar skleniti in napisati 
v planu. 

Imam samo dve pripombi k mnogim predlogom, ki so jih dale nekatere 
občine v zvezi z manj razvitimi območji oziroma v zvezi z regionalnim raz- 
vojem. 

Mnogo je pripomb na kriterije, po katerih se je ugotavljala razvitost ob- 
močij. Izračuni na podlagi številnih kriterijev in izračuni na podlagi selekcio- 
niranih kriterijev so dali enake rezultate. Tako bi nas novi dopolnilni kriteriji 
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zavedli v neučinkovite razprave brez konca. Moram pa opozoriti na novost, da 
se stopnja razvitosti ugotavlja po krajevnih skupnostih in se je zato število 
nerazvitih povečalo. Poleg tega je v planu izredno močno poudarjen regionalni 
vidik planiranja. To pomeni, da je treba posvetiti pozornost vsem območjem 
Slovenije, tako z gospodarskega kot s socialnega vidika in da je treba prek tega 
zagotoviti enakomernejši prostorski razvoj. To se pravi, da naj se gospodarski 
potenciali locirajo v območjih, kjer so zanje dane realne možnosti, socialni pa 
tam, kjer bi preprečili prevelike oscilacije, ki jih povzročajo tržni razlogi in 
delitev dohodka. Menimo, da bi s takim celovitejšim obravnavanjem sloven- 
skega prostora oziroma celovitejšo regionalno politiko bolj koristili manj raz- 
vitim, kot pa če bi jih izolirano obravnavah samo kot manj razvita območja. 

Drugo je pa vprašanje migracije. Ena občina opozarja, da dnevna migra- 
cija ni ugodna za občino. Moram reči, da je dnevna migracija ob politiki poli- 
centričnega razvoja imperativ. Migracija za daljše obdobje povzroča ekonomske 
in socialne probleme. Nasprotno pa dnevna migracija pravzaprav olajšuje reše- 
vanje ekonomskih in socialnih problemov našega razvoja. Omogoča koncentra- 
cijo proizvodnje, ki je potrebna zaradi ekonomskih razlogov. Večja proizvodnja 
pa omogoča večanje zaposlenosti delavcev. Tu je problem le to, da delavci čim 
laže in hitreje pridejo na delovno mesto oziroma domov. To se pravi, da opti- 
malen razvoj nujno zahteva dnevno migracijo. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Če 
se nihče ne javi, prosim člane komisije, ki smo jih na začetku imenovali, da 
gredo v sobo 110 in pripravijo spremembe oziroma dopolnitve stališč, ki smo 
jih dobili na klop. O njih bomo glasovali in tako zaključili tči točko dnevnega 
reda. 

S tem prekinjam to točko dnevnega reda in prehajam na 5. točko 
dnevnega reda, to je na osnutek temeljev za dogovor o družbenem načrtu 
Jugoslavije za čas od leta 1976 do leta 1980, ki ga je Skupščini predložil Zbor 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovariša Bogdana Zeilhoferja, 
pomočnika direktorja Zavoda Socialistične republike Slovenije za družbeno pla- 
niranje. 

Uvodno obrazložitev smo že slišali na skupnem zasedanju, ki jo je podal 
tovariš Praznik, direktor Zavoda za družbeno planiranje. Kot gradivo smo pre- 
jeli: sklepe Zveznega izvršnega sveta, sprejete na seji dne 19. junija 1975 ob 
obravnavi osnutka temeljev za dogovor o družbenem načrtu Jugoslavije za 
čas od 1976 do 1980; izhodišča za sprejetje samoupravnih sporazumov in družbe- 
nih dogovorov o razvoju gospodarskih dejavnosti, ki so skupnega pomena za 
vso državo; besedilo ekspozeja podpredsednika zveznega izvršnega sveta dr. Be- 
rislava Šeferja, ki ga je podal v Skupščini SFRJ ob obravnavi osnutka temeljev 
za dogovor o družbenem načrtu Jugoslavije za čas od 1976 do 1980; sklepe 
Zbora republik in pokrajin, sprejete na seji dne 24. julija t. 1. ob obravnavi 
temeljev za dogovor o družbenem načrtu Jugoslavije; osnovne indikatorje za 
razvoj za čas od leta 1971 do leta 1975 in za čas od leta 1976 do leta 1980. 

Gradivo so v republiški skupščini obravnavali: Odbor za družbenoekonom- 
ski razvoj, Odbor za družbenoekonomske odnose ter Zakonodajno-pravna komi- 
sija. Njihova poročila smo prejeli. 
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Danes smo prejeli na klop tudi stališča k osnutku osnov za dogovor o 
družbenem načrtu Jugoslavije za obdobje od 1976 do 1980, ki jih je oblikoval 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Prav tako smo prejeli na klop stališča 
Gospodarske zbornice Slovenije. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim. Besedo ima Peter Vujec, 
predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije! 

Peter Vujec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Do- 
volite mi, da pri tej točki dnevnega reda v imenu Gospodarske zbornice Slove- 
nije povem nekaj njenih ugotovitev, stališč in predlogov s prošnjo, da bi se 
pri nadaljnjem strokovnem, političnem in usmerjevalnem delu upoštevali or- 
gani zbornice. Ti so večkrat razpravljali o tem dokumentu in so predvsem iskali 
oceno v naslednjih treh smereh: ali predstavlja predloženi dogovor o družbenem 
planu Jugoslavije za obdobje 1976—1980 zadostno informacijo združenemu delu 
za oblikovanje njegovih srednjeročnih planov, ali je bilo oziroma kako je bilo 
združeno delo vključeno v oblikovanje predloženih rešitev, in tretjič, ali so bila 
pri načrtovanju razvoja upoštevana sprejeta stališča o stabilnosti cen in tržišča. 

Ocene organov zbornice so tele: Dokument lahko služi združenemu delu 
kot orientacija pri izdelavi njegovih planov razvoja in lahko predstavlja osnovo 
za usklajevanje na vseh nivojih planiranja, vendar pa neposredni nosilci pla- 
niranja, to je delavci v združenem delu, niso bili v zadostni meri vključeni v 
nastajanje tega dokumenta. Samoupravni sporazumi o razvoju vseh dejavnosti, 
ki so pomembne za ves jugoslovanski razvoj, so tudi nastajali v razmeroma 
ozkem krogu ljudi, v okviru zvezne gospodarske zbornice. 

Ker je zbornica današnjemu zasedanju poslala svoja stališča in mnenja v 
pismeni obliki, ne bi podrobneje ponavljal že sporočenih stališč. Dovolite pa, da 
na kratko nanje le opozorim, predvsem zato, ker menimo-, da bi jih bilo nujno 
potrebno upoštevati pri nadaljnjem delu. 

Predvideni proporci razvoja, zlasti tisti, ki se tičejo stopnje rasti družbe- 
nega proizvoda, stopnje rasti izvoza in strukture investicij, ne upoštevajo dovolj 
že sprejetih stališč, da je treba v naslednjem srednjeročnem obdobju zagotoviti 
večjo stabilnost. Dinamična rast je sicer zaželena in jo podpiramo, vendar bi 
morala biti v večji meri podrejena zahtevam o stabilnosti cen in tržišča. Pri 
tem pa je treba ugotoviti, da osnutek dokumenta ne nakazuje variantnih reši- 
tev, ki bi bile glede na zahtevnost sedanjega gospodarskega stanja nujno 
potrebne. Nadalje menimo, da sta v dokumentu zanemarjena vse domače in 
zunanje tržišče. Obema moramo pri nadaljnji obdelavi akta posvetiti posebno 
skrb. Analiza domačega in zunanjega trga bi morala biti v večji meri tudi 
osnova za usmeritev proizvodnje. Pri tem pa je treba upoštevati, da bo nujno 
treba povečati delež izvoza v skupni proizvodnji, kar pa pogojuje tudi hitrejšo 
modernizacijo tistih proizvodnih zmogljivosti, ki naj bi bile nosilci povečanega 
izvoza. Ni sprejemljivo utemeljevati visoko stopnjo rasti v naslednjem obdobju 
s stopnjo, doseženo v preteklem srednjeročnem planskem obdobju, ne da bi pri 
tem upoštevali dejstvo, da je bila visoka stopnja rasti dosežena v veliki meri 
tudi na račun visoke stopnje inflacije, višje kot v kateremkoli obdobju v pre- 
teklosti in ob neprestanem poslabševanju trgovinske plačilne bilance. Ce teh 
dejstev ne bi upoštevali, bi se izpostavili nevarnosti, da plan ne bi slonel 
na že doseženem dogovoru o programu stabilizacije. 

Nadalje menimo, da je potrebno v dokumentu jasneje opredeliti ekonom- 
ske odnose z deželami v razvoju. Ugotovitve, da naši ekonomski odnosi z deže- 
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lami v razvoju zaostajajo za političnimi, naj se v dogovoru o planu jasneje opre- 
delijo. Osnove za konkretizacijo teh odnosov so podane v že sprejetih dokumen- 
tih. Dogovor o planu pa bi moral s tako usmeritvijo računati tudi na drugih 
področjih, kot na primer pri zamenjavi tehnologije, skupnih vlaganjih, racional- 
nem izkoriščanju surovinske baze. Večja izraba naših proizvodnih zmogljivosti 
za te namene, zlasti kar se,tiče strojegradnje, bo zahtevala ponovno preverjanje 
v osnutku začrtane razvojne investicijske politike. 

Nadaljnji problem, na katerega mislim opozoriti, je zaposlovanje. Nam 
vsem je znano, da sta visoka stopnja nezaposlenosti in veliko število naših 
delavcev na "začasnem delu v inozemstvu eden od strukturnih problemov Jugo- 
slavije. Čeprav osnutek temu problemu posveča veliko pozornost, ga je treba 
ponovno proučiti, zlasti politiko zaposlovanja v kmetijstvu. Znano je, da se 
nezaposlenost povečuje v veliki meri zaradi odliva prebivalstva iz vasi, kar. 
je posledica prepočasnega uveljavljanja novih odnosov v kmetijstvu, npr. koope- 
racije in drugih oblik sodelovanja med družbenim in zasebnim sektorjem kme- 
tijstva. 

Nadalje menimo, da so potrebne sistemske rešitve, ki so v dokumentu 
nakazane le na splošno. Potrebne so zato, da bo imelo združeno delo dovolj 
informacij pri snovanju svojih srednjeročnih planov in poslovnih odločitev. 
Zato bo nujno v času usklajevanja osnutka dogovora ta del dopolniti z novimi 
spoznanji in ga hkrati konkretizirati v tolikšni meri, da bo združeno delo dobilo 
z dogovorom o planu čim bolj popolno informacijo. To velja zlasti za tiste dele 
sistema, brez katerih ni mogoče realno načrtovanje. Ni sprejemljiva rešitev, 
da bi dogovor o planu ostal brez takih informacij, kajti v tem primeru ne bi 
imeli garancije, da bomo to, o čemer se bomo dogovorili, lahko tudi realizirali. 
Mislimo, da velja to tudi za ukrepe ekonomske politike. 

Nadaljnje naše pripombe oziroma predlogi se nanašajo na opredelitev dejav- 
nosti skupnega pomena za razvoj Jugoslavije. To so pravzaprav področja repro- 
dukcijskih celot, o katerih je pa danes podpredsednik Izvršnega sveta v svo- 
jem ekspozeju k 3. točki dnevnega reda zelo podrobno govoril. V celoti se stri- 
njamo z opredelitvijo reprodukcijskih celot, kaj je njihova vloga, kaj je nji- 
hova vsebina itd. Hočem povedati, da je temu vprašanju zbornica posvetila 
izredno skrb. Zato je sposobna predlagati temeljnim organizacijam združenega 
dela rešitve prav na tem področju. Dodal bi le, da je napačno govoriti o 
kakršnihkoli zveznih, republiških ali občinskih reprodukcijskih celotah. Me- 
nimo, da bi bilo napačno, če bi bile reprodukcijske celote regionalne. Sicer pa 
te enote podpiramo, ker so ekonomska nujnost oziroma temelj stabilnosti našega 
gospodarstva. Zato jih je treba čimprej ustanoviti. V njih naj se združujejo 
subjekti, ki so dolgoročno dohodkovno med seboj odvisni. Predloge glede 
reprodukcijskih celot je predsednik naše zbornice obrazložil na zadnjem zase- 
danju Predsedstva Centralnega komiteja. Menimo,, da so dobili tudi politično 
podporo. Zategadelj se ne bi podrobneje spuščal v to problematiko. 

Hočem samo še to poudariti, da samoupravni sporazumi o reprodukcijskih 
celotah ne bi bile neka potreba za verifikacijo planov, marveč' pogoj za zbolj- 
šanje gospodarjenja. 

Nadaljnje vprašanje, o katerem smo tudi razpravljali, je razvoj manj raz- 
vitih republik in SAP Kosovo. Zavzemamo se, da bi združeno delo dobilo tudi 
pri trošenju teh sredstev večjo, aktivnejšo vlogo. Z ekonomskimi ukrepi naj bi 
stimulirali prelivanje kapitala z enega področja na drugega. To je bistveno, 
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ker menimo, da problematiko še vedno rešujemo na star način. Zbornica je že 
dala pobudo za zboljšanje takega medsebojnega sodelovanja. 

Na koncu prosim, če dovolite, še vprašanje investicij. Strinjamo se s pred- 
videvanji osnutka dokumenta, da se da prednost investicijam za proizvodnjo 
energije, surovin, hrane itd., vendar menimo, da je treba hkrati skrbeti za vzdr- 
ževanje globalnega ravnovesja v investicijski politiki med oddelkom 1 in od- 
delkom 2. 

In na koncu informiranost združenega dela. Ce je nesporna ugotovitev, da 
združeno delo pri nastajanju osnutka tega dogovora o planu razvoja Jugoslavije 
ni bilo v zadostni meri prisotno, potem lahko tudi nesporno zaključimo, da 
združeno delo ni informirano o analizah, ki so jih bile izdelale strokovne službe 
zavodov za družbeno planiranje in drugih strokovnih institucij v zvezi ozi- 
roma drugod. Brez dvoma pa so bile prav te analize podlaga za snovanje 
smeri nadaljnjega razvoja. Zato bi bilo nujno, da se združenemu delu omogoči 
na ustrezen način vpogled v te analize. Le tako lahko pričakujemo, da bo zdru- 
ženo delo lahko tvorno sodelovalo pri usklajevanju osnutka dogovora; imelo pa 
bo tudi boljšo osnovo za sprejemanje svojih odločitev o nadaljnjem razvoju. 
Združeno delo bi moralo biti na ustrezen način informirano tudi o analizah, 
ki bodo podlaga za ukrepe za uresničitev stabilizacijskega programa. Hvala lepa. 

Predsednik 'Štefan Nemec: Besedo ima tovariš Franc Steiner, delegat 
gospodarskega področja, 32. okoliš! 

Franc Steiner: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Družbeni plan za leta 1976 do 1980 mora v skladu z ustavo temeljiti na samo- 
upravnih osnovah, po katerih so delovni ljudje in občani nosilci samoupravnega 
planiranja. Le-ti s samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori obliku- 
jejo skupno razvojno politiko in skupne naloge. Zato predlagam, da sprej- 
memo k osnutku temeljev za dogovor o družbenem načrtu Jugoslavije za ob- 
dobje 1976—1980 in k predlogu temeljev skupne politike za obdobje do leta 
1985 naslednje predloge oziroma stališča: 

1. Dokument o srednjeročnem razvoju Jugoslavije naj se močneje opre 
na republiške programe razvoja, ki so bili v tem času pripravljeni, v naslednji 
fazi pa jih je potrebno uskladiti. 

2. Osnovni nosilci planiranja so temeljne organizacije združenega dela, kra- 
jevne skupnosti in samoupravne interesne skupnosti in drugi samoupravni no- 
silci, vendar te svoje ustavne pravice še niso začeli izvajati. To bodo morali 
začeti uresničevati prek samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogo- 
varjanja pri dokončnem oblikovanju jugoslovanskega družbenega plana za ob- 
dobje 1976—1980. 

3. V srednjeročnem programu morajo biti vsebovani ukrepi, ki zagotavljajo 
večjo družbeno in gospodarsko stabilnost. Ti ukrepi morajo temeljiti na real- 
nih možnostih in morajo določiti konkretne naloge. 

4. Ob določitvi prioritetnih nalog (energija, surovina, hrana) je treba hkrati 
opredeliti ekonomsko prednost posameznih surovin, posameznih kmetijskih 
dejavnosti in posameznih virov energije. 

Glede razvoja nerazvitih območij menimo, da se mora združeno delo s 
samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori obvezati in angažirati za 
uresničitev skupne politike. 
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Temu načelu se mora prilagoditi tudi poslovanje sklada za razvoj manj 
razvitih območij. 

Menimo, da bi bilo potrebno investicije v prihodnjem obdobju realneje 
planirati, predvsem v zvezi z možnostjo najemanja tujih kreditov. Bolj jasno 
je treba pri tem opredeliti vključevanje privarčevanih sredstev občanov in temu 
prilagoditi hranilno-kreditno službo. Zavzemamo se, da bi bil plan resnično 
osnovni instrument združevanja dela in sredstev ter usklajevanja materialnih 
interesov v naslednjem obdobju. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Ali želi še kdo razpravljati? 
Ce ne, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 
osnov za dogovor o družbenem načrtu Jugoslavije od leta 1976 do leta 1980. 

2. K osnutku osnov daje zbor pripombe, predloge in stališča, navedena 
v poročilih skupščinskih teles, stališčih, ki jih je oblikoval Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije (razen poglavja III), in pripombe, dane v razpravi na današnji seji 
zbora, ki naj jih predlagatelj upošteva pri izdelavi predloga. 

Dajem ta sklep na glasovanje. Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (Vsi 
delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)" 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Predlagam, da nekoliko preformuliramo III. poglavje v stališčih k osnutku 

osnov za dogovor o družbenem načrtu Jugoslavije, tako da sprejmemo poseben 
sklep, ki bi ga naslovili delegaciji Socialistične republike Slovenije v Zboru re- 
publik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in 
Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije. Sklep se glasi: 

Delegacija v Zboru republik in pokrajin naj v postopku medrepubliškega 
usklajevanja o Osnutku osnov za dogovor o družbenem načrtu Jugoslavije za 
dobo od leta 1976 do leta 1980 upošteva stališča in pripombe, sprejete na 20. seji 
Zbora združenega dela, ter predloge in stališča, ki jih bo do razprav v Skupščini 
Socialistične federativne republike Jugoslavije k Osnutku osnov za dogovor o 
družbenem načrtu Jugoslavije pripravil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Izvršni svet naj tekoče spremlja vse priprave v zvezi s to razpravo. 

To je bilo povedano tudi v ekspozeju. Mislim, da se Izvršni svet strinja 
s tako formulacijo. Kdor je za sklep, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče,) 

Ugotavljam, da je tudi ta sklep sprejet. 

Zaključujem to točko dnevnega reda in prehajam na 6. točko dnev- 
ne g a r e d a , to je na predlog temeljev skupne politike dolgoročnega razvoja 
Socialistične federativne republike Jugoslavije do leta 1985, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil Zbor republik in pokrajin. 

Izvršni svet je določil za svojega predstavnika Bogdana Zeilhoferja. Gradivo 
so obravnavali: Odbor za družbenoekonomski razvoj in Odbor za družbeno- 
ekonomske odnose ter Zakonodajno-pravna komisija. Njihova poročila smo pre- 
jeli. Prejeli smo tudi predlog odloka o soglasju in poročilo delegacije Socialistične 
republike Slovenije v Zboru republik in pokrajin ter popravek k temu poročilu. 

Danes smo prejeli na klop tudi mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije. 

Pričenjam razpravo. Ali želi kdo razpravljati? Ker ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Dajem na glasovanje 
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predlog odloka o soglasju k predlogu temeljev skupne politike dolgoročnega 
razvoja Socialistične federativne republike Jugoslavije do leta 1985. 

Odlok se glasi: Daje se soglasje k predlogu temeljev skupne politike dolgo- 
ročnega razvoja Socialistične federativne republike Jugoslavije do leta 1985, 
ki ga je Skupščini SR Slovenije poslal v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. 

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

Prehajam na 7. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji in 
manj razvitih obmejnih območij v SR Sloveniji v obdobju 1976—1980 in poro- 
čilo o delu Komisije SR Slovenije za pospeševanje razvoja manj razvitih območij 
v SR Sloveniji in informacijo o družbeni aktivnosti in pospeševanju razvoja 
manj razvitih območij v SR Sloveniji, ki jih je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Aleksandra Skoka, 
republiškega podsekretarja v Izvršnem svetu in tajnika Komisije SR Slovenije 
za razvoj nerazvitih območij. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. Podal jo je to- 
variš Zidar, sekretar za kmetijstvo in gozdarstvo. 

Kot gradivo smo prejeli: Ocene in stališča Komisije Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije za pospeševanje razvoja manj razvitih območij v Sloveniji 
v zvezi z razpravami o poročilu o delu Komisije in informaciji o družbeni 
aktivnosti in pospeševanju razvoja manj razvitih območij v Sloveniji v obdobju 
1971—1974 in osnutek družbenega dogovora o pospeševanju razvoja manj raz- 
vitih območij in manj razvitih obmejnih območij Slovenije v obdobju 1976 
do 1980. 

Izvršni svet predlaga Skupščini SR Slovenije, da obravnava osnutek zakona 
v smislu 294. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. Predlog je dal Izvršni 
svet, preden je začel veljati poslovnik Skupščine. Smiselno enake določbe vse- 
buje sedaj drugi odstavek 250. člena poslovnika Skupščine Slovenije, ki govori 
o tem, da lahko na predlog predlagatelja zbor združi razpravo prve in druge 
faze. Predlagam, da v smislu citiranega določila sklepamo o tem, ali bomo obrav- 
navah zakon v drugi fazi, to je kot osnutek zakona. 

Zeli kdo razpravljati o tem predlogu? Ce ne, zaključujem razpravo in dajem 
predlog Izvršnega sveta glede postopka na glasovanje. Kdor je za predlog, naj 
prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) Hvala lepa. 

Osnutek zakona so obravnavah: Odbor za družbenoekonomske odnose in 
Odbor za družbenoekonomski razvoj našega zbora, ki sta dala skupno poročilo, 
Odbor za finance našega zbora in Odbor za finance Zbora občin, ki sta dala 
skupno poročilo, ter Zakonodajno-pravna komisija. Poročila smo prejeli. Prejeli 
smo tudi stališča Predsedstva in Izvršnega odbora Repubhške konference Socia- 
listične zveze delovnih ljudi Slovenije o razvoju manj razvitih območij in manj 
razvitih obmejnih območij v Sloveniji. 

Danes smo prejeli na klop predloge in stališča skupščin občin Murska So- 
bota, Brežice, Kranj, Ptuj in pripombe Občinske konference Socialistične zveze 
delovnega ljudstva Tolmin. 

Ali želi kdo od poročevalcev še kaj ustno dodati k poročilom? (Ne.) 
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Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim. Besedo ima tovarišica Vida 
Kirn, 17. okoliš, gospodarsko področje! 

Vida Kirn: Tovariši in tovarišice delegati, tovariš predsednik! Skupina 
delegatov našega 17. okoliša s sedežem v občini Novo mesto je na svoji seji 
obravnavala osnutek zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih 
območij v Sloveniji. Skupina delegatov je v načelni razpravi podprla temeljna 
izhodišča za kriterije za ugotavljanje manj razvitih območij in manj razvitih 
obmejnih območij v SR Sloveniji. Menila pa je, da morajo dati kriteriji večjo 
težo zaokroženim geografskim območjem, ki jih je dosedanji zakon zapostavljal. 

Na osnovi razprav, ocen in stališč, ki so jih sprejeli prizadeti zbori kra- 
jevnih skupnosti v vseh štirih občinah, v katerih so območja Suhe krajine, 
občinski odbor za pospeševanje razvoja manj razvitih krajevnih skupnosti, med- 
občinski odbor za pospeševanje razvoja manj razvitih območij in medobčinski 
odbor Gospodarske zbornice Slovenije za Dolenjsko, se je izoblikovalo mnenje, 
ki temelji na dejstvih, da je Suha krajina geografsko zaokroženo območje, ki 
izpolnjuje vse kriterije za uvrstitev med manj razvita območja SR Slovenije. 

Družbeni proizvod na prebivalca je za 50 % manjši od slovenskega. Delež 
kmečkega prebivalstva v skupnem številu prebivalstva znaša 51 %>, čeprav se 
je že v obdobju od leta 1961 do leta 1971 število prebivalstva zmanjšalo od 
14 676 na 13 568. Vzgojno-varstvenih zavodov ni. Število slušateljev višjih in 
visokih šol tudi ne dosega kriterija. Stanovanja z vodovodom oziroma z vodo- 
vodno napeljavo so izjemno redka. Delež cest s sodobnim cestiščem je neznaten. 
To so dejstva, ki utemeljujejo potrebo, da se Suha krajina, ki meri 46 900 hek- 
tarjev, uvrsti med manj razvita območja SR Slovenije. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Kdo še želi razpravljati? Prosim. 
Besedo ima tovariš Andrej Jermol, gospodarsko področje, 7. okoliš — Tolmin! 

Andrej Jermol: Skupina delegatov za Zbor združenega dela s pod- 
ročja gospodarstva 7. okoliša daje k osnutku zakona o ukrepih za pospeševanje 
razvoja manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih območij SR Slovenije 
naslednji dopolnilni predlog: 

Za drugo alineo 1. odstavka 5. člena naj se doda nov odstavek, ki naj se 
glasi: Če neka krajevna skupnost ne izpolnjuje nobenega od navedenih krite- 
rijev, je pa obkrožena s krajevnimi skupnostmi, ki izpolnjujejo vse zgoraj nave- 
dene kriterije, se vključi med manj razvita obmejna območja, da se to območje 
zaokroži. 

Obrazložitev: Menimo, da je treba posamezno obmejno geografsko območje 
šteti v celoti za nerazvito, če so vse krajevne skupnosti, ki gravitirajo k dolo- 
čenemu centru, po danih kriterijih nerazvite, sam center, v katerem so zapo- 
sleni delovni ljudje vsega tega območja, pa edini kot otok izstopa iz te zaokro- 
žene celote. Nespametno bi bilo graditi nove tovarne po posameznih vaseh ob 
meji, če le-te niso oddaljene več kot 10 ali 15 km. Zaradi tega naj se krepijo 
delovne organizacije, ki so v centru območja. Do posameznih obmejnih krajevnih 
skupnosti pa naj se modernizirajo ceste, po katerih bi se občani vozili na delo 
in v šolo. 

Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima tovarišica Francka Čuk, go- 
spodarsko področje, 13. okoliš! 
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Francka Cuk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! V 
imenu naše delegacije bi predstavila sklepe vseh treh zborov Skupščine občine 
Maribor in Komisije za razvoj obmejnih območij Maribora. 

V glavnem se strinjamo z osnutkom zakona, vendar bi bilo potrebno pro- 
učiti, ah je primerno, da obravnavamo manj razvita območja in manj razvita 
obmejna območja v istem zakonu. Komisija meni, da je v obeh primerih različna 
problematika, pa tudi smotri in cilji, ki jih skušamo s predvidenimi posegi ures- 
ničiti, so različni. Razumljivo je, da je v obeh primerih naš splošni cilj gospo- 
darski razvoj teh območij, to je razvoj industrije, kmetijstva in zgraditev komu- 
nalne in družbene infrastrukture. Vendar pa je naš cilj za manj razvita območja 
predvsem ta, da bi se z razvojem gospodarstva in socialne strukture prebivalstva 
okrepila posamezna občinska in krajevna središča. V obmejnih območjih pa 
želimo ohraniti razpršeno naselitev kmečkega prebivalstva. To zahteva posebne 
ukrepe za pospeševanje kmetijstva in pa turizma v teh območjih. Zato je treba 
zagotoviti sredstva predvsem za pospeševanje kmetijstva, za naseljevanje in za 
komunalno in socialno infrastrukturo. 

Vsi ti ukrepi so toliko pomembnejši in dražji, ker so naša obmejna področja 
gričevnata oziroma gorata. Pri razvoju manj razvitih obmejnih področij ne gre 
le za načelo enakomernega razvoja vseh območij Socialistične republike Slove- 
nije, temveč za demografske, narodnostne in obrambne vidike ter za moralno 
trdnost naše narodnostne in državne meje. Zato komisija meni, da bi morali 
biti kriteriji za opredelitev manj razvitih obmejnih območij milejši kot za manj 
razvita območja. V predloženem osnutku zakona pa so za obe območji predvi- 
deni enaki kriteriji. Pri vsem tem je treba upoštevati, da je prebivalstvo v naj- 
ožjem delu obmejnega pasu gospodarsko prizadeto tudi zaradi meje. Na eni 
strani že sama meja predstavlja omejitveni faktor nekaterih gospodarskih aktiv- 
nosti, hkrati pa obmejni pas z nekaterimi administrativnimi omejitvami zavira 
gibanje in gospodarsko komuniciranje. 

Komisija predlaga, da se variantni dodatek k 10. členu osnutka zakona 
vključi kot posebni odstavek ali člen v poglavje. Iz izkušenj vemo, da gre včasih 
v manj razvitih ali manj razvitih obmejnih območjih zlasti za take infrastruk- 
turne objekte, ki po svojem pomenu presegajo meje več krajevnih skupnosti ali 
občin, pa tudi materialne zmogljivosti sicer relativno razvitejše občine. V takih 
primerih je sodelovanje nosilcev razvoja in vse Slovenije nujno. Zato je -v 
zakonu, če bo sprejet po konceptu, odveč varianta, predvidena v 5. členu. 
10. člen že razmejuje skrb za manj razvite obmejne krajevne skupnosti glede na 
višino družbenega proizvoda v občini. Podobno razmejitev bi tudi kazalo uzako- 
niti za manj razvite krajevne skupnosti. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Prosim. Besedo ima tova- 
rišica Marijana Unverdorben! 

Marijana Unverdorben: Tovariš predsednik, tovarišice in tova- 
riši delegati! Delegacija 3. okoliša slovenskih občin, to je občin Šmarje, Slo- 
venske Konjice in Šentjur, s sedežem v Šentjurju in delegati zbora občinske 
skupščine Šentjur smo na svojih sejah obravnavali osnutek zakona o ukrepih 
za pospeševanje razvoja manj razvitih območij v Sloveniji in manj razvitih 
obmejnih območij v obdobju od leta 1976 do leta 1980 in osnutek družbenega 
dogovora za pospeševanje razvoja teh območij in po temeljiti razpravi sprejeli 
naslednje zaključke oziroma sklepe: 



40 Zbor združenega dela 

1. Delegati podpiramo osnutek zakona in družbenega dogovora, pri čemer 
ugotavljamo, da družbeni dogovor ni dovolj obvezujoč oziroma da je preveč 
deklarativen. 

2. Delegate skrbi razvoj v letu 1976, saj še niso znani ukrepi za pospeše- 
vanje v prihodnjem letu. Kasnimo z zakonom in z družbenim dogovorom. 

3. Precizirati je potrebno skrb republike za manj razvita območja, tako 
da bodo za naložbe zainteresirani tudi nosilci zunaj občinskih meja. Specifično 
je potrebno obravnavati kmetijstvo. 

4. Zbornica naj bo organizirana tako, da bo mogoče videti probleme vseh 
investitorjev in se potegovati za posamezne investicije. 

5. Tudi republiške samoupravne interesne skupnosti naj vključijo v svoje 
programe programe manj razvitih območij, pri čemer je potrebno upoštevati 
utemeljene programe družbenopolitičnih skupnosti. 

6. Poseben pomen v razvoju manj razvitih območij naj bi se dal izgradnji 
in modernizaciji cest, elektrike, vodovodov in PTT, šolstvu in kulturnim do- 
movom. Delegati v zvezi s tem predlagamo, da se manj razvita območja opro- 
stijo plačevanja 50% pologa za gradnjo šol in kulturnih domov. 

7. Podpisnika družbenega dogovora naj bosta tudi Zveza gozdnih gospo- 
darskih skupnosti in Zveza borcev NOV. 

8. Delegati občine Šentjur ugotavljamo, da je bilo dosedanje pospeševanje 
razvoja dobro in učinkovito in dajemo vse priznanje komisiji in družbenopo- 
litičnim dejavnikom, ki so tako pot podpirali. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima tovariš Dejan Avsee! 

Dejan Avsec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Dele- 
gacija 19. okoliša s področja gospodarstva je skupno z delegati iz Sveta posavskih 
občin, člani Medobčinskega sveta ZKS Posavje in predstavniki vseh družbeno- 
političnih organizacij in občinskih skupščin Posavja oblikovala skupna stališča 
in predloge do osnutka zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih 
območij in manj razvitih obmejnih območij v SR Sloveniji ter do osnutka druž- 
benega dogovora o pospeševanju razvoja manj razvitih območij in manj razvitih 
obmejnih območij v SR Sloveniji v obdobju 1976—1980. Delegati Posavja so 
enotno ugotovili pomembnost razprave o obeh predloženih osnutkih, posebno 
še zato, ker predstavljata ta zakon in družbeni dogovor za naslednje petletno 
obdobje bistveni sestavni del srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije 
in skupaj z njim oblikujeta odnose slovenske skupnosti do manj razvitih in po- 
menita zavestno nadaljevanje začrtane poti Zveze komunistov izpred petih let 
v smeri pospešenega zmanjševanja razlik v ekonomskem, socialnem in regio- 
nalnem pogledu. 

Osnutek zakona in družbeni dogovor sta bila spodbuda za intenzivno raz- 
mišljanje in za sodelovanje v razpravi o teh dveh pomembnih dokumentih, ki 
lahko Posavje močno prizadeneta ah pa pomagata pri njegovem nadaljnjem raz- 
voju. Novi zakon gotovo pomeni novo kvaliteto v pristopu k reševanju tega 
vprašanja in tudi spoznanje, da je potrebno slabosti dosedanjega zakona popra- 
viti. Posebej so se delegati ustavili ob novem načinu pristopa k določevanju 
območij manjše razvitosti in ocenili, da je tak širši pristop pravilnejši od dose- 
danjega, izključno na občinske meje orientiranega zakona. Zakon o manj raz- 
vitih območjih in manj razvitih obmejnih območjih naj nosi naslov, ki je 
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naveden v predlogu. Varianta rešitev naj se ne sprejme. Delegati Posavja me- 
nijo, da je tudi ta zakon še vedno preveč orientiran na občinske meje. Potrebno 
bi bilo resnično stopiti korak naprej in v manj razvitih območjih obravnavati 
krajevne skupnosti, ki tako območje tvorijo, ne glede na občinske meje in ne 
glede na to, ali je bila neka občina doslej v krogu manj razvitih ali ne. Kriteriji, 
ki opredeljujejo manjšo razvitost, so precej ostri. Menimo, da bi bilo upravičeno 
obravnavanje območij z določeno toleranco. Lahko se zgodi, da bo območje 
izpolnjevalo več kriterijev v eni skupini, v drugi skupini pa nobenega. Zaradi 
manjkajočih nekaj desetiijk odstotka pa ne bo vključeno med manj razvita, kot 
se je zgodilo ob sprejemu prejšnjega zakona o manj razvitih. To velja na primer 
za občino Brežice. 

Prav bi bilo ugotoviti, po kakšni poti je neko območje razrešilo določen 
problem, npr. preskrbo z vodo, cesto, vrtcem, šolo in podobno. Ali z družbe- 
nimi sredstvi ali iz svojih osebnih dohodkov? Delegati Posavja sprejemajo vse 
variantne predloge. V 5. členu naj se sprejme varianta, v vseh ostalih členih, to 
je v 6., 10., 14. in 16. pa naj se variante vključijo v tekst navedenih členov. 
Delegati predlagajo, da naj se tudi krajevne skupnosti, ki mejijo na manj 
razvita območja sosednje republike Hrvatske, te so na področju Gorjancev, 
štejejo za manj razvite, če izpolnjujejo kriterije, navedene v 4. členu navedenega 
osnutka zakona. 

Posavje posebej opozarja na sprejeto politiko policentričnega razvoja. Meni, 
da bi moral zakon o manj razvitih vsebovati to noto v nadaljnjem razvoju. 
Srednjeročni plan to plat zanemarja, kar se med drugim kaže tudi skozi spisek 
važnejših investicij v SR Sloveniji v obdobju 1976—-1980. Regionalni vidik bi 
moral gotovo dobiti svoje ustrezno mesto. Le-ta je tesno vezan na policentrični 
razvoj in na usmeritev slovenske skupnosti k materialni krepitvi takega razvoja. 

Delegati smo mnenja, da je potrebno alineo pri 14. členu zakona konkreti- 
zirati, predvsem pa drugo alineo, ki govori o ukrepih davčne politike in o 
drugih ukrepih, ki so določeni s posebnimi predpisi. Potrebno bi bilo točno 
navesti, za kakšne ukrepe in predpise gre. Dovolite mi, tovariš predsednik in 
tovarišice in tovariši delegati, da vam posredujem tudi skupna stališča in 
predloge do družbenega dogovora, ki je tesno povezan s samim zakonom. 
Delegati Posavja se sprašujemo, zakaj je podpisovanje v SR Sloveniji za repu- 
bliko in občino prepuščeno njunima izvršnima organoma, v vseh drugih primerih 
pa so naštete vse samoupravne interesne skupnosti in druge institucije, kot 
zbornica, banka in podobno. 

Za člen 4 družbenega dogovora pa Posavje predlaga, da naj se tudi tu 
vpiše kot naloga republike sofinanciranje. Ta dopolnitev izhaja iz naše oprede- 
litve do variantnega dodatka člena 14 osnutka zakona o manj razvitih. Posavje 
sodi, da je dal sedanji način sofinanciranja pozitivne rezultate. Delegati Po- 
savja tudi predlagajo, da naj bi se v 8. členu družbenega dogovora beseda 
»obravnavala« nadomestila z besedo »odobravala«. Tu gre predvsem za obvez- 
nost poslovnih bank in njihove politike do manj razvitih območij. 

Delegati Posavja zahtevamo, da samoupravne interesne skupnosti pod- 
pisniki tega družbenega dogovora jasno opredelijo, torej konkretizirajo svoj 
odnos do manj razvitih območij. Obveznost, sprejeto z družbenim dogovorom, 
je potrebno sankcionirati. Posavje predlaga, da naj se v krog podpisnikov vključi 
tudi Samoupravna interesna skupnost za nafto in plin, saj ima le-ta odločilen 
vpliv na hitrejši razvoj manj razvitih. Hvala. 
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Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima tovariš Savo Vuk, gospo- 
darsko področje, 6. okoliš! 

Savo Vuk: Tovarišice in tovariši delegati! Osnutek zakona in družbe- 
nega dogovora o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih območij in 
nerazvitih obmejnih območij v SR Sloveniji za obdobje 1976—1980 je bil pred- 
met temeljitih obravnav in razprav na skupni seji skupine delegatov združe- 
nega dela za gospodarsko področje volilnega okoliša občin Ajdovščina in Nova 
Gorica, skupine delegatov za socialno-zdravstveno področje Primorske in Cerk- 
nice in skupine delegatov Zbora občin za občino Nova Gorica. 

Kasneje sta bila zakon in družbeni dogovor obravnavana tudi v Skupščini 
občine Nova Gorica, kjer so se izoblikovala dokončna stališča do obeh doku- 
mentov, ki so v celoti usklađena s stališči, ki smo jih delegati sprejeli na 
skupni seji. 

Delegati smo se na seji skupin delegatov za Zbor združenega dela in 
Zbor občin in tudi kasneje na seji Skupščine občine podrobno seznanili z raz- 
merami na področjih občine Nova Gorica, ki jih je po kriterijih osnutka zakona 
smatrati za obmejna manj razvita območja. Zlasti podatki o odseljevanju pre- 
bivalstva iz teh območij,so nas pretresli, saj je na primer doseglo zmanjšanje 
prebivalstva od leta 1961 do 1971 v krajevni skupnosti Kambrežko indeks 73, 
Lig 76 in v krajevni skupnosti Lokovc 70. Za primer, kaj nam skrivajo te suho- 
parne številke, naj navedem ugotovitev, ki jo je podal delegat Družbenopo- 
litičnega zbora na seji Skupščine občine Nova Gorica, ko je povedal, da je leta 
1957 kot šolski inšpektor obiskal osnovno šolo Zapotok, ki je takrat štela 32 
učencev. Danes šolsko poslopje v Zapotoku sameva in le 2 učenca obiskujeta 
osnovno šolo v Ligu in Kanalu. Žalostno pa je, da se trend upadanja prebi- 
valstva nadaljuje, kar dokazuje, da so življenjske razmere v teh območjih 
kritične. Zato je potrebna hitra in učinkovita pomoč celotne slovenske družbe, 
da bi se trend upadanja prebivalstva zaustavil. 

Menimo, da ne gre le za solidarnostno akcijo slovenskega naroda do prebi- 
valcev teh območij, ampak za življenjske interese slehernega občana Slovenije, 
gledano z narodno obrambnega stališča. 

Na osnovi temeljite analize razmer, ki vladajo v manj razvitih obmejnih 
območjih v občini, in proučitve zakona in družbenega dogovora o ukrepih za 
pospeševanje razvoja manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih območij 
v SR Sloveniji, so bila na skupni seji skupin delegatov in v Skupščini občine 
sprejeta tale stališča: Na območju občine Nova Gorica imamo naslednja nerazr- 
vita strnjena območja krajevnih skupnosti v 10 km širokem obmejnem pasu: 
Banjška planota s 173 km2 površine in 3834 prebivalci, to je 22 prebivalcev na km2. 
Zaposlenih je 26,1 % prebivalstva ali 1002 delavca, od katerih se jih 684 vozi 
dnevno v druge kraje. Od leta 1961 do leta 1971 se je v tem območju zmanjšalo 
število prebivalcev za 13,1 %, do maja 1975 pa za nadaljnjih 6,2 %, kar je skupno 
19,3 %. Liško-kambreško območje s 33 km2, 590 prebivalci ali 17,4 %» prebivalci 
na km2. Zaposlenih je 154 delavcev. Od teh se dnevno vozi na delo 144 delavcev. 
Od leta 1961 do leta 1971 se je število prebivalcev zmanjšalo za 26%, do maja 
1975 za nadaljnjih 6,4 ali skupno 32,4%. Kožbanski kot je strnjeno območje 
Liško-kambreškega območja, meri 9 km2 in ima 259 prebivalcev. Ta predel 
se je najbolj razselil in je najbolj zaostal. 

Novogoriško gospodarstvo je v teh območjih v zadnjih letih odprlo neka- 
tere obrate, kar ni dovolj učinkovito zaradi nerazvite infrastrukture. 
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Kljub naporom občinske skupščine in občanov pri urejanju krajevnih 
potreb se v teh območjih infrastrukturni razvoj ni bistveno premaknil. Novo- 
goriško gospodarstvo je pokazalo veliko pripravljenost za še nadaljnje odpiranje 
svojih obratov v teh območjih. Pogoj pa je predhodna ureditev infrastrukturnih 
objektov. Za gospodarski razvoj teh območij občina prevzema vso odgovornost, 
medtem ko take odgovornosti za razreševanje infrastrukturnih potreb ne more 
sprejeti. Iz teh razlogov menimo, da sta variantni predlog 5. člena in 10. člen 
nesprejemljiva in s tem osnutka ne dajeta dovolj garancij za uresničitev ciljev, 
ki jih nakazujejo sklepi 7. kongresa Zveze komunistov Slovenije in resolucija 
republiške skupščine za leto 1975. 

Osnutek zakona ne zagotavlja ustreznega razvoja obmejnih manj razvitih 
krajev, predvsem glede ureditve življenjskih razmer in pogojev za gospodarski 
razvoj. 

Prav to pa je vitalnega pomena in v interesu celotne družbene skupnosti 
Socialistične republike Slovenije in je zato pri razreševanju teh vprašanj po- 
trebna širša družbena pomoč, ne glede na razvitost občin obmejnega pasu. 

Nemogoče je izhajati s stališča, da naj na določeni stopnji razvite občine 
same skrbijo za hitrejši razvoj obmejnih krajev, hkrati pa naj bodo enakovredno 
udeležene z drugimi pri zagotavljanju sredstev za hitrejši razvoj manj razvitih. 
To je dvojna obveznost nekaterih obmejnih občin, ki pa za občine v notranjosti 
naše republike naj ne bi veljala. 

Na drugi strani viri občinskih samoupravnih interesnih skupnosti ne 
pokrivajo vseh področnih potreb, zato ne bi kazalo izključiti samoupravnih 
interesnih skupnosti na nivoju Socialistične republike Slovenije. 

Ce se kljub navedenim pripombam sprejme predlagani 10. člen osnutka 
zakona, je potrebno izenačiti bremena občin ter samoupravnih interesnih skup- 
nosti v občinah pri plačevanju tistega dela solidarnostnega združevanja sred- 
stev, ki se namenjajo za vlaganja v manj razvita obmejna območja. Kar zadeva 
gradnjo in modernizacijo objektov, ki so v pristojnosti republiških in samo- 
upravnih interesnih skupnost, na primer republiške ceste, vodnogospodarski 
objekti in podobno, pa v nobenem pogledu m mogoče izključiti teh samouprav- 
nih interesnih skupnosti iz pospešene akcije za hitrejši razvoj obmejnih krajev, 
kajti samoupravne interesne skupnosti z območja občin ne bodo mogle svojih 
pičlih sredstev preusmerjati v objekte republiškega pomena. Zaustavitev izse- 
ljevanja terja takojšnje in učinkovito uvajanje življenjskih pogojev v vasi. 
Počasno in postopno urejanje teh pogojev bo nedvomno še nadalje pogojevalo 
odseljevanje. Občani bodo ostali na vasi ob meji le, če bodo videli v perspek- 
tivi hitrejše odpravljanje nerazvitosti, zato Skupščina in Izvršni svet občine 
Nova Gorica ter delegati, ki smo sodelovali na skupni seji skupin delegatov, 
menimo, da je potrebno oba osnutka popraviti in dopolniti ter pri tem v celoti 
upoštevati gornja stališča. 

Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima Janko Grubelnik s področja 
Radlje ob Dravi, okoliš 4. 

Janko Grubelnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov je na svoji seji dne 22. 9. 1975 skupno s Predsedstvom 
Občinske konference socialistične zveze Radlje ob Dravi med drugim obrav- 
navala tudi osnutek zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih 
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območij v SR Sloveniji in manj razvitih obmejnih območij v SR Sloveniji v 
obdobju od 1976 do 1980. Ob tej priliki so bila sprejeta naslednja stališča: 

Soglasno je bila sprejeta ocena, da bi predstavljala uveljavitev osnutka 
zakona precejšen korak naprej v primerjavi z dosedanjim zakonom. Bistveno 
prednost vidimo v tem, da zakon predvideva pomoč manj razvitim krajevnim 
skupnostim v okviru gospodarstva šibkejših občin. Prav tako sodimo, da je 
v osnutku izbor kriterijev, ki naj služijo kot podlaga za določitev manj raz- 
vitih območij, mnogo boljši, saj so kriteriji postavljeni tako, da objektivno pre- 
zentirajo razvitost določene občine oziroma območja. Čeprav v osnovi pozitivno 
ocenjujemo izbor kriterijev kot podlago za določitev območij manj razvitih 
občin, pa sodimo, da so številke oziroma odstotki pri posameznih kriterijih iz 
tretjega člena preostri. To prihaja do izraza predvsem pri prvem kriteriju 
3. člena, ki določa, da se ima določena občina za manj razvito, če je njen 
družbeni proizvod na prebivalca za 50 % manjši od povprečnega v SR Sloveniji. 
Na videz gre v tem primeru za polovico manjši družbeni proizvod na prebi- 
valca, iz česar bi lahko pavšalno zaključili, da občine v družbenem proizvodu 
pač polovično zaostajajo, zaradi česar bi bilo potrebno nuditi ustrezno pomoč 
v njenem družbenem gospodarskem razvoju. Toda obrnimo ta odstavek neko- 
liko drugače. Vprašajmo se, za koliko bi bilo območje SR Slovenije, upoštevajoč 
višino družbenega produkta na prebivalca, v povprečju bolj razvito od občin, 
ki bi izpolnjevale ta pogoj za uvrstitev med nerazvita območja. Izračun nam 
kaže, da je kriterij postavljen tako, da bi imela območja Socialistične republike 
Slovenije v povprečju za 100 °/o višji družbeni produkt na prebivalca, kot to 
določa zgornja meja tega kriterija. Upoštevajoč nizki družbeni produkt pri 
večini gospodarsko šibkih občin pa bi bile te razlike procentualno v posameznih 
primerih še mnogo večje oziroma izredno velike. Iz navedenega razloga sodimo, 
da bi morali ta kriterij nekoliko omiliti s tem, da bi se vneslo določilo, da občina 
izpolnjuje pogoje za uvrstitev med nerazvita območja iz 3. člena osnutka za- 
kona, če je njen povprečni družbeni produkt za 40 %> manjši od doseženega 
družbenega produkta na prebivalca v SR Sloveniji. Na osnovi navedenega 
predlagamo, da se prvi odstavek 1. točke 3. člena osnutka zakona spremeni tako, 
da se glasi, da je družbeni proizvod na prebivalca manjši za 40 °/o od povprečja 
v SR Sloveniji. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima delegat Milan Benkič, so- 
cialno-zdravstveno področje, 5. okoliš! 

Milan Benkič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Razprave o predloženem osnutku zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja 
manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih območji v Socialistični repu- 
bliki Sloveniji so bile v Pomurju široke, živahne in temeljite. Stališča in pred- 
logi, ki so se oblikovali v najrazličnejših sredinah, so bili sprejeti v občinskih 
skupščinah Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota in končno 
usklađeni na seji Sveta pomurskih občin dne 22. septembra 1975, tako da 
predstavljajo izbor enotnih opredelitev Pomurja do predloženega akta. Mislimo, 
da je potrebno cilje in naloge, o katerih govori 15. člen osnutka zakona, kon- 
kretizirati oziroma zadolžiti vse odgovorne samoupravne nosilce družbenega 
razvoja v Sloveniji, da to storijo za obdobje 1976—1980. Šele potem bomo 
tudi ugotovili bistveno zaostajanje pri izvrševanju ciljev in se odločili za 
ukrepanje, da bi zagotovili uresničevanje teh nalog. 
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Konkretni predlogi k osnutku zakona so: 
Naslov zakona naj ostane, zato predlagamo, da naj se črta varianta. 
V 3. členu pod točko 2 naj se upošteva varianta od 1961 do 1974. 
V 5. členu naj se sprejme varianta. 
6. člen: Uporabi naj se kombinacija z varianto tako, da bi se tekst glasil: 

»na podlagi uradnih statističnih podatkov za leto 1974 oziroma zadnjih razpo- 
ložljivih uradnih statističnih podatkov«. 

10. člen: Variantni dodatek naj se ne spreminja. 
13. člen: V peti vrsti naj se črta beseda »praviloma«. 
14. člen: V tretjem odstavku naj se za tekstom »z ukrepi davčne politike« 

vstavi vejica in doda »beneficirano obrestno mero, odstopom dela dohodka iz 
temeljnih organizacij združenega dela in z drugimi ukrepi«. Variantni dodatek 
naj postane sestavni del 14. člena. 

16. člen: Variantni predlog naj se sprejme, ker je vezan na predlagano 
dopolnitev 14. člena. 

Konkretni predlogi in stališča, s katerimi želimo prispevati k sprejetju 
najboljših rešitev, bodo posredovani Skupščini tudi v pismeni obliki. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? 
(Ne.) Lahko zaključim razpravo? Ali želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? 
Ne želi odgovarjati? Potem zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Predlagam, da sprejmemo naslednji sklep: 
1. Osnutek zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih ob- 

močij v SR Sloveniji in manj razvitih obmejnih območij v SR Sloveniji v 
obdobju od 1976 do 1980 se sprejme. 

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

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

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na samoupravni 
sporazum o ustanovitvi Zdravstvene skupnosti Slovenije, ki ga je Skupščini 
predložila v potrditev Zdravstvena skupnost Slovenije. 

Za svojega predstavnika je skupnost določila tovariša Pavla Pečarja, se- 
kretarja Zdravstvene skupnosti Slovenije. 

Samoupravni sporazum sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske 
odnose, ki je dal predlog odloka z obrazložitvijo, in Zakonodajno-pravna komi- 
sija, ki je dala poročilo. Prejeli smo tudi mnenje Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije. 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ker nihče ne želi razpravljati, 
zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o potrditvi samoupravnega sporazuma 
o ustanovitvi Zdravstvene skupnosti Slovenije. 

Kdor je za ta predlog odloka, naj prosim glasuje! (Večina delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdrla? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka z večino glasov sprejet. 
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Prehajam na 9. točko dnevnega reda, to je na sklep o imeno- 
vanju sekretarja Zdravstvene skupnosti Slovenije, ki ga je Skupščini predlo- 
žila v soglasje Zdravstvena skupnost Slovenije. 

Predstavnik skupnosti je tovariš Pavle Pečar. Sklep je obravnavala Komi- 
sija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, ki je dala predlog odloka 
o soglasju z obrazložitvijo. Ta predlog smo prejeli. Prejeli smo tudi mnenje 
Izvršnega sveta, ki se strinja s tem odlokom. 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? Ne želi nihče razpravljati? (Ne.) 
Potem zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Dajem na glasovanje 
predlog odloka o soglasju k imenovanju sekretarja Zdravstvene skupnosti Slo- 
venije. Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 

Prehajamo na 10. t o č k o dnevnega r e d a , to je na predlog odloka 
o spremembi odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
da najame kredit za obnovo in razširitev reprezentančnega objekta SR Slo^ 
venije grad Brdo pri Kranju, ki ga je Skupščini predložil Izvršni svet. Za svojega 
predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Marjana Oblaka, republiškega 
podsekretarja v Republiškem sekretariatu za pravosodje, organizacijo uprave 
in proračun. Predlog odloka je obravnaval Odbor za finance našega zbora 
in Zbora občin. Ali želi predstavnik predlagatelja ali poročevalec Odbora kaj 
ustno dodati? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? Besedo ima tovariš Andrej Prelovšek, 
prosvetao-kulturno področje, 1. okoliš! 

Andrej Prelovšek : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Danes, ko nam državni in partijski dokumenti priporočajo,stabilizacijska 
prizadevanja in varčevanje od najnižjega do najvišjega foruma, predlagam, 
da se ne sprejme predlog odloka o najemu kredita za sredstva, ki niso name- 
njena samo za kritje inflacije, ampak tudi za gradnjo prek prej sprejetega 
plana. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Želi še kdo razpravljati? Prosim, tovariš 
Sanca! 

Vlado Sanca: Odbor za finance je bil podrobno seznanjen z vzroki 
spremembe zneska, ki služi v ta namen. Dejansko tukaj ne gre za inflacijska 
gibanja, za dražitve ali druge momente, gre izključno za to, da so začeli graditi 
objekt z nepopolnimi projekti, z nepopolnimi predračuni. Ce se spuščamo v 
notranjo strukturo porabe sredstev teh 155 milijonov novih dinarjev, vidimo, da 
je sodelovala s sredstvi še JLA za del, ki se nanaša na kasarniške objekte. Vi- 
dimo tudi, da je bil celoten objekt potreben velike adaptacije in da je večji del 
vložen v restavracijska dela, to se pravi v zagotovitev tistih kritičnih točk, brez 
katerih objekt ne bi mogel obstajati. Vidimo, da je manjši del od tega denarja, 
1,3 milijarde — vložen v protokolarni del, to se pravi v dela, ki so namenjena 
protokolu. Ce smo izhajali iz nepopolnega zneska, ki smo ga sprejeli, moramo 
sprejeti tudi to stanje, ki izhaja iz dokončnega projekta in obračuna. Zato mi- 
slimo, da smo dolžni, če smo kot slovenska družba sprejeli do predsednika 
takšno obveznost, da jo tudi izvršimo. Mislim, da lahko pomisleki, ki bi bili 
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drugje mogoče upravičeni, odpadejo. Zato predlagam, da sprejmemo odlok tak, 
kot je predložen. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Želi še kdo razpravljati? Kaže, da ne. 
Potem zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o spre- 
membi odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da na- 
jame kredit za obnovo in razširitev reprezentančnega objekta SR Slovenije 
grad Brdo pri Kranju na glasovanje. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (Večina delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Trije delegati.) Se je kdo vzdržal? (Sedem delegatov.) 

Predlog odloka je z večino glasov sprejet. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na sporazum o 
zavarovanju investicij med vlado SFRJ in vlado Kraljevine Nizozemske, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
na predlog Zveznega izvršnega sveta. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovarišico Milico Ozbič, 
republiško sekretarko za finance, in dr. Iva Murka, samostojnega svetovalca 
Izvršnega sveta. 

Sporazum so obravnavali: Odbor za finance, ki je dal obrazložen predlog 
odloka o soglasju, Zakonodajno-pravna komisija, ki je dala poročilo, in Komi- 
sija za mednarodne odnose, ki je prav tako dala poročilo. 

Predlog odloka in poročili ste prejeli. Pričenjam razpravo. Kdo želi be- 
sedo? (Nihče.) Ne želi nihče razpravljati? Potem zaključujem razpravo in pre- 
hajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k sporazumu o zavarovanju 
investicij med vlado SFRJ in Kraljevino Nizozemsko. Kdor je za predlog 
odloka, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 

Prehajamo na 12. to čko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji sporazuma o posojilu med vlado Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije in Agencijo za mednarodni razvoj (AID), agencijo vlade Zdru- 
ženih držav Amerike, ki ga je Skupščini Socialistične republike Slovenije pred- 
ložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne 
republike Jugoslavije. 

Izvršni svet je za svoja predstavnika k tej točki dnevnega reda določil 
Milico Ozbič, republiško sekretarko za finance, in Iva Murka, samostojnega 
svetovalca Izvršnega sveta. 

Predlog zakona so obravnavali: Odbor za finance, ki je dal obrazložen 
predlog odloka o soglasju, Komisija za mednarodne odnose, ki je dala poročilo, 
in Zakonodajno-pravna komisija, ki je dala prav tako poročilo. Predlog odloka 
in poročili ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta Skupščine So- 
cialistične republike Slovenije. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, 
prehajamo na glasovanje. Dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k 
predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma o posojilu med vlado Socialistične 
federativne republike Jugoslavije in Agencijo za mednarodni razvoj (AID), 
agencijo vlade Združenih držav Amerike. Kdor je za predlog odloka, naj pro- 
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sim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je odlok soglasno sprejet. 

Prehajam na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji sporazuma med vlado Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije in vlado Cehoslovaške socialistične republike o dolgoročnem sodelovanju 
pri izkoriščanju »Jugoslovanskega naftovoda« za transport nafte čez ozemlje 
Socialistične federativne republike Jugoslavije v Cehoslovaško socialistično 
republiko, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zbor republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Za svoja predstavnika je Izvršni svet določil k tej točki dnevnega reda 
dr. Iva Murka, samostojnega svetovalca Izvršnega sveta, in Milana Štruca, 
republiškega podsekretarja v Republiškem komiteju za energetiko. 

Predlog zakona so obravnavali: Odbor za finance, ki je dal predlog odloka 
o soglasju, Komisija za mednarodne odnose in Zakonodajno-pravna komisija, 
ki sta dah poročilo. Predlog odloka in poročilo ste prejeli, prejeli ste tudi 
mnenje Izvršnega sveta Skupščine Sociahstične republike Slovenije. , 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? Besedo ima tovariš dr. Ivo 
Murko! 

Dr. Ivo Murko: Tovariši delegati, tovariš predsednik! V imenu Iz- 
vršnega sveta bi želel dati samo kratko pojasnilo. Materija je zelo važna. 
Obravnavana je bila na vseh, tudi zveznih forumih. Sedaj gre samo za vpra- 
šanje pristanka na ratifikacijo k temu pomembnemu sporazumu. 

Hotel bi pojasniti, da tudi Izvršni svet SR Slovenije soglaša s tem, da Skup- 
ščina SR Slovenije da soglasje, da zvezna skupščina odobri ta mednarodni spo- 
razum. S tem formalno mednarodnim sporazumom še ne začne veljati v med- 
narodnem smislu, ker je treba s tujo državo še izmenjati ratifikacij ske 
instrumente. Glede tega pa ima Izvršni svet pridržek, iz načelnih razlogov in 
diplomatske previdnosti. S Cehoslovaško imamo tudi druge odnose, zainteresi- 
rani smo tudi za aranžma, ki ga še ni, in sicer glede tega tranzita plina, ki bi 
koristil tudi Jugoslaviji. Predlog Izvršnega sveta je, da se da soglasje, da se pa 
zaprosi zvezni izvršni svet, da z izmenjavo ratifikacijskih instrumentov s Ceho- 
slovaško socialistično republiko tako dolgo počaka, dokler naša država ne dobi 
ustreznega soglasja glede plinskega aranžmaja. Gre zlasti za vprašanje reciproci- 
tete, za enake ugodnosti, kot jih mi dajemo pri transportu nafte. Izvršni svet 
je torej za to, da se da soglasje za ratifikacijo, pri čemer pa naj se naši delega- 
ciji v Zveznem zboru in Zboru republik in pokrajin pooblastita, da poskušata 
zadržati medsebojno izmenjavo ratifikacijskih instrumentov. 

Ker je takoj naslednja točka naftovod z Madžarsko, moram povedati, da 
ima Izvršni svet načelno iste pridržke tudi pri naslednji točki, seveda z upošte- 
vanjem drugačne geografske konstelacije. 

Predsednik Štefan Nemec: 2eli še kdo razpravljati? (Ne.) Zaključu- 
jem razpravo in prehajam na glasovanje. Dajem na glasovanje predlog odloka 
o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado Socialistične 
federativne republike Jugoslavije in vlado Cehoslovaške sociahstične republike 
o dolgoročnem sodelovanju pri izkoriščanju »Jugoslovanskega naftovoda« za 
transport nafte čez ozemlje Socialistične federativne republike Jugoslavije 
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v Cehoslovaško socialistično republiko. Kdor je za predlog odloka, naj prosim 
glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Predlagam, da sprejmemo poseben sklep, s katerim sprejmemo predlog 
Komisije za mednarodne odnose in Izvršnega sveta. In sicer predlagamo Skup- 
ščini Socialistične federativne republike Jugoslavije, da se izmenjava ratifi- 
kacijskih instrumentov zadrži, dokler ne bo s strani Čehoslovaške dano izrecno 
zagotovilo, da bo dala olajšave, vsebovane v 4. členu obravnavanega predloga 
zakona, prav tako za 20-letno obdobje za tranzit plina iz Sovjetske zveze 
v Jugoslavijo. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (Vsi delegati 
glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi ta sklep soglasno sprejet. 

Prehajam na 14. točko dnevnega reda, to je na zakon o ratifikaciji 
sporazuma med vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in vlado 
Ljudske republike Madžarske o dolgoročnem sodelovanju pri izkoriščanju ju- 
goslovanskega naftovoda za transport nafte čez ozemlje Socialistične federativne 
republike Jugoslavije v Ljudsko republiko Madžarsko, ki ga je predložil v so- 
glasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Zakon so obravnavali: Odbor za finance, Komisija za mednarodne odnose 
in Zakonodajno-pravna komisija. Predlog odloka in poročila smo prejeli, pre- 
jeli smo tudi mnenje Izvršnega sveta in slišali obrazložitev, ki jo je dal dr. Ivo 
Murko. Ali želi kdo o tem razpravljati? (Ne.) 

Potem zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o 
soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma med SFRJ in vlado* Ljudske 
republike Madžarske o dolgoročnem sodelovanju pri izkoriščanju »Jugoslovan- 
skega naftovoda« za transport nafte čez ozemlje SFRJ v Ljudsko republiko 
Madžarsko. Kdor je za ta predlog odloka, naj prosim glasuje! (Vsi delegati 
glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 
Tudi tukaj predlagam, da sprejmemo sklep, da dokler ne bo s strani Ljud- 

ske republike Madžarske dano izrecno zagotovilo, da bo dala olajšave, vsebo- 
vane v 4. členu obravnavanega predloga zakona, prav tako za 20-letno obdobje, 
za tranzit plina iz Sovjetske zveze v SFRJ, se izmenjava ratifikacijskih instru- 
mentov zadrži. Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! Hvala. Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o določitvi skupnega zneska sredstev za financiranje programa po zakonu o 
zagotavljanju sredstev za financiranje programa integracije in modernizacije 
skupnih služb za vodenje civilnih in vojaških zrakoplovov, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Izvršni svet je k tej točki dnevnega reda za svoja predstavnika določil 
tovarišico Milico Ozbič, republiško sekretarko za finance, in Fran j a Rustja, 
samostojnega svetovalca predsednika Republiškega komiteja za promet in 
zveze. 

V vednost smo prejeli tudi predlog za izdajo zakona o zagotavljanju sred- 
stev za financiranje programa integracije in modernizacije skupnih služb za 
vodenje civilnih in vojaških zrakoplovov z osnutkom zakona. 

Osnutek odloka so obravnavali: Odbor za finance našega zbora in Odbor 
za finance Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo, ter Zakonodaj no-pravna 
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komisija. Vsa poročila smo prejeli, prejeli smo tudi mnenje Izvršnega sveta. 
Zeli kdo od poročevalcev še kaj ustno dodati k poročilom? (Ne.) 

Zeli kdo razpravljati? (Ne.) 
Odbora za finance našega zbora in Zbora občin sta predlagala, da naj se 

osnutek odloka začasno odloži z dnevnega reda Zbora republik in pokrajin, 
dokler se ne uskladijo v razpravi v pristojnem republiškem komiteju za pod- 
ročje financ vsa nerešena vprašanja, ki sta jih odbora navedla v svojem poro- 
čilu in ki so vezana na predlog za izdajo zakona o zagotavljanju sredstev za 
financiranje programa integracije in modernizacije skupnih služb za vodenje 
civilnih in vojaških zrakoplovov z osnutkom zakona, ki je podlaga za določitev 
sredstev za financiranje omenjenega programa oziroma za sprejem predlože- 
nega osnutka odloka. 

To stališče podpira tudi Izvršni svet, zato dajem ta predlog Odbora za 
finance našega zbora in Odbora za finance Zbora občin na glasovanje. 

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

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog Odbora za finance našega 
zbora in Zbora občin. Predlog bomo posredovali Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o določitvi skupnega zneska sredstev po zakonu o spremembah in dopolnitvah 
zakona o zagotavljanju sredstev za financiranje programa investicijskih vlaganj 
Zveznega sekretariata za zunanje zadeve od leta 1974 do leta 1979, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ. 

Izvršni svet je k tej točki dnevnega reda določil za svoja predstavnika' 
tovarišico Milico Ozbič, republiško sekretarko za finance, in Franja Rustja, 
samostojnega svetovalca v Komiteju za promet in zveze. V vednost smo pre- 
jeli tudi predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zago- 
tovitvi sredstev za financiranje programa investicijskih vlaganj Zveznega sekre- 
tariata za zunanje zadeve od leta 1974 do leta 1979 z osnutkom tega zakona. 

Osnutek so obravnavah: odbora za finance našega zbora in Zbora občin, 
Zakonodajno-pravna komisija ter Komisija za mednarodne odnose. Vsa ta po- 
ročila smo prejeli. Prejeli smo tudi mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije. 

Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? Prosim. Besedo ima dr. Ivo Murko! 

Dr. Ivo Murko: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Glede odloka 
o določitvi skupnega zneska sredstev po zakonu o spremembah in dopolnitvah 
zakona o zagotavljanju sredstev za financiranje programa investicijskih vla- 
ganj Zveznega sekretariata za zunanje zadeve moram reči, da vsebuje pro- 
gram, ki je precej obsežen. Seveda gre za službo, ki je zelo pomembna in ki 
rabi modernizacijo, stanovanja itd. Na seji Izvršnega sveta ni bilo nobene pri- 
pombe glede programa samega, dana pa je bila pripomba, da naj bo zagotov- 
ljena kontrola tudi nad uporabo teh sredstev. 

Izvršni svet se tudi strinja, da naj Skupščina SR Slovenije sprejme akt o 
soglasju k navedenim osnutkom odloka v smislu 1. odstavka 316. člena poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije. Pri tem pa opozarja, da je potrebno v ustrezen 
akt bodisi odloka ali predloga za izdajo zakona vključiti določila, po katerih 
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bo treba vsako leto Skupščini SFRJ poročati o uresničevanju programa, in 
določilo, po katerih naj bi zvezni izvršni svet zagotovil racionalnost pri uporabi 
teh sredstev ter da bodo investicijska dela dostopna vsem izvajalcem iz SFRJ. 
Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Želi še kdo razpravljati? (Nihče.) Potem 
lahko zaključim razpravo. Na glasovanje dajem naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine Socialistične republike Slovenije daje 
soglasje k osnutku odloka o določitvi skupnega zneska sredstev po zakonu 
o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za financiranje 
programa investicijskih vlaganj Zveznega sekretariata za zunanje zadeve od 
leta 1974 do leta 1979. 

2. K osnutku odloka daje zbor pripombe, predloge in stališča, navedena 
v poročilih skupščinskih teles in v mnenju Izvršnega sveta Socialistične repu- 
blike Slovenije, ki naj jih predlagatelj upošteva pri izdelavi predloga odloka. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da v skladu s pripombami 
Skupščine SR Slovenije in v njenem imenu soglasje k predlogu odloka. 

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

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

17. točka dnevnega reda je osnutek zakona o obračunavanju in 
poravnavi tečajnih razlik pri poslovanju bank v zvezi z deviznimi vlogami obča- 
nov v letih 1973 in 1974, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje 
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovarišioo Milico Ozbič, 
republiško sekretarko za finance. 

Osnutek sta obravnavala Odbor za finance, ki je dal poročilo, ter Zakono- 
dajno-pravna komisija, ki je prav tako dala poročilo. 

Prejeli smo tudi mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Zeli kdo 
od poročevalcev ali predlagateljev še kaj ustno dodati k poročilu? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Če ne želi nihče razpravljati, 
lahko zaključim razpravo. Predlagam, da sprejmemo naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela daje soglasje k osnutku zakona o obračunavanju 
in poravnavi tečajnih razlik pri poslovanju bank z deviznimi vlogami občanov 
v letih 1973 in 1974. 

2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, predloge in stališča, navedena 
v skupščinskih telesih, ki naj jih predlagatelj upošteva pri izdelavi novega 
zakona. 

3. Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skup- 
ščine Socialistične federativne republike Jugoslavije se pooblašča, da da v 
imenu Skupščine Socialistične republike Slovenije in v skladu z njenimi pri- 
pombami soglasje k predlogu zakona. 

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

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Prehajam na 18. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o pristopu k dogovoru o uskladitvi ukrepov davčne politike za spodbujanje 
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znanstveno-raziskovalnega dela, izumiteljstva in tehničnih izboljšav, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Predstavnik Izvršnega sveta je tovarišica Milica Ozbič, republiška sekre- 
tarka za finance. Odlok so obravnavali: odbora za finance našega zbora in 
Zbora občin ter Zakonodajno-pravna komisija. 

Želi kdo razpravljati? Ne želi nihče? (Ne.) Potem zaključujem razpravo in 
prehajam na glasovanje. Kdor je za to, da se da soglasje k predlogu odloka o 
pristopu k dogovoru o uskladitvi ukrepov davčne politike za spodbujanje znan- 
stveno-raziskovalnega dela, izumiteljstva in tehničnih izboljšav, naj prosim gla- 
suje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je odlok soglasno sprejet. 

19. točka dnevnega reda so volitve in imenovanja. 
1. Pri tej točki imamo najprej predlog odloka o razrešitvi in imenovanju 

namestnika republiškega sekretarja za finance, ki ga je predložila Komisija 
za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije. Za 
svojega predstavnika je določila tovariša Stanka Jakija, člana te komisije. 
Izvršni svet Skupščine se s predlogom odloka strinja. Želi kdo razpravljati? 
Ne želi nihče? (Ne.) Lahko zaključim razpravo in preidem na glasovanje? (Da.) 

Dajem na glasovanje predlog odloka o razrešitvi in' imenovanju namestnika 
republiškega sekretarja za finance. Kdor je za predlog odloka, naj prosim 
glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel predlog odloka o razrešitvi in imenovanju 
namestnika republiškega sekretarja za finance. S tem je Zbor združenega dela 
razrešil dolžnosti namestnika republiškega sekretarja' za finance Jožeta Tepino 
in imenoval za namestnika republiškega sekretarja za finance Dragana Mo- 
zetiča. 

2. Predlog odloka o izvolitvi sodnikov Okrožnega sodišča v Celju in 
Okrožnega sodišča v Mariboru je prav tako predložila Komisija za volitve, ime- 
novanja in administrativne zadeve. Izvršni svet se s predlogom odloka strinja. 

Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Če ne želi nihče razpravljati, lahko zaključim 
razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o izvolitvi sodnikov Okrož^ 
nega sodišča v Celju in Okrožnega sodišča v Mariboru. 

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

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o izvolitvi sod- 
nikov Okrožnega sodišča v Celju in Okrožnega sodišča v Mariboru. 

3. Predlog odloka o razrešitvi sodnika Okrožnega sodišča v Celju je pred- 
ložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine 
SR Slovenije. Tudi s tem predlogom ,se Izvršni svet strinja. Zeli kdo razprav- 
ljati? (Ne.) 

Potem dajem na glasovanje predlog odloka o razrešitvi sodnika Okrožnega 
sodišča v Celju. Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo 
za.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugo- 
tavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o razrešitvi sodnika Okrož- 
nega sodišča v Celju. 

4. Predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov 
Okrožnega sodišča v Mariboru je predložila Komisija za volitve, imenovanja in 
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administrativne zadeve. Izvršni svet se s predlogom odloka strinja. Predlog od- 
loka smo dobili in ga imamo pred seboj. Zeli kdo razpravljati? (Ne.) 

Potem zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o 
določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Mariboru. 
Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) 
Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o določitvi števila 
in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Mariboru. S tem je v 
Zboru združenega dela imenovanih 315 sodnikov porotnikov Okrožnega sodi- 
šča y Mariboru. 

Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, na delegatska vprašanja. 
Na delegatsko vprašanje Rajka Vavpotiča, delegata skupine delegatov za 

gospodarsko področje 33. okoliša bo odgovoril Edo Gaspari, pomočnik repu- 
bliškega sekretarja za delo. 

Edo Gaspari: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! To- 
variš Rajko Vavpotič, delegat skupine delegatov za gospodarsko področje 33. 
okoliša je na zadnji seji zbora dne 24. julija postavil dvoje vprašanj. Prosi 
za temeljito obrazložitev pojmov šolska izobrazba, strokovna izobrazba in stro- 
kovna usposobljenost ter sprašuje, če imajo posamezne delovne organizacije v 
samoupravnih aktih določila, ki višjo izobrazbo enačijo z višješolsko usposoblje- 
nostjo, in če je v takem primeru na osnovi teh določil izbira individualnega 
poslovodnega organa zakonita. 

Odgovor na prvo vprašanje: Vprašanje delegata je zelo primerno, kajti 
strokovna literatura, naša zakonodaja, posebej pa samoupravna regulativa niso 
enotne in tudi ne dosledne pri opredeljevanju in uporabi pojmov šolska izo- 
brazba in strokovna usposobljenost. Zato prihaja do nejasnosti in marsikje do 
neprimerne uporabe pojmov. Navedene pojme opredeljujemo takole: šolska 
izobrazba je izobrazba, ki se pridobiva s šolanjem na verificiranih vzgojno- 
izobraževalnih organizacijah in se izkazuje s spričevali oziroma diplomami teh 
organizacij. Delavci oziroma samoupravni organi v organizacijah združenega 
dela niso pristojni za priznavanje ali negiranje šolske izobrazbe. Strokovna 
izobrazba je širši pojem. Poleg šolske izobrazbe zajema tudi določeno izkušenost 
v stroki, poklicu ah dopolnilno znanje v tej stroki. Izkušenost, dodatno znanje 
se pridobiva z dodatnim izobraževanjem, z nabiranjem delovnih izkušenj, s 
strokovno prakso, pripravništvom, specializacijo, s polaganjem strokovnih iz- 
pitov itd. Strokovna izobrazba temelji na nekem nivoju šolske izobrazbe in od 
tu naprej se lahko ocenjuje primernost ah neprimernost strokovne izobrazbe v 
odnosu na zahteve delovnega mesta. 

Sodimo, da je priznavanje primernosti izobrazbe glede na zahtevo delovnega 
mesta v pristojnosti delavcev temeljnih organizacij združenega dela. 

Pod pojmom strokovna usposobljenost razumemo usposobljenost delavca za 
opravljanje določenih del na določenem delovnem mestu. Ob pomanjkanju 
šolske izobrazbe in s tem tudi strokovne izobrazbe se delavec z delom oziroma 
nabiranjem delovnih izkušenj, z usposabljanjem ob delu, s tečaji, seminarji, 
raznimi izpiti itd. usposobi za opravljanje del, za katere se sicer zahteva dolo- 
čena stopnja izobrazbe. 

Postopek in osnova za priznavanje in uveljavljanje strokovne usposoblje- 
nosti urede delavci temeljnih organizacij združenega dela s samoupravnim spo- 
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razumom o medsebojnih razmerjih v združenem delu. Republiški sekretariat za 
delo financira v letu 1975 raziskovalno nalogo z naslovom »Poskus poenotenja 
nekaterih temeljnih pojmov s področja vzgoje in izobraževanja in dela«. Osnovni 
cilj naloge je doseči enotnejšo uporabo teh temeljnih pojmov, še zlasti v samo- 
upravnih aktih organizacije združenega dela. 

Odgovor na drugo vprašanje pa je naslednji: 5. člen zakona o medseboj- 
nih razmerjih delavcev v združenem delu in delovnih razmerjih delavcev z 
zasebnimi delodajalci, objavljen v Ur. 1. SRS št. 18/74, dokaj precizno določa, 
da mora biti v objavi ali razpisu prostega delovnega mesta določena, kot pogoj 
za zasedbo delovnega mesta, izobrazba določenega poklica, smeri ali stroke, 
torej stopnja ustrezne šolske izobrazbe. Citirani člen govori v drugem odstavku 
o prednosti1 kandidata z ustrezno višjo stopnjo šolske izobrazbe, kadar sta kot 
pogoj za izbiro delavca izjemoma določeni dve stopnji šolske izobrazbe. 

Zakon več kot dve stopnji šolske izobrazbe ne dopušča. Prednost glede 
šolske izobrazbe velja tudi za individualnega poslovodnega organa organizacij 
združenega dela, če s samoupravnim aktom o kadrovski politiki, h kateremu 
je pristopila organizacija združenega dela, ni drugače določeno. 

Na tej osnovi Republiški sekretariat za delo meni, da niso v skladu z 
zakonsko ureditvijo medsebojnih razmerij v združenem delu določila samo- 
upravnih aktov, če v postopku izbire delavcev na prosta delovna mesta enačijo 
šolsko izobrazbo s strokovno usposobljenostjo delavcev. Poudarjamo, da gre za 
izbiro delavcev na delovna mesta, za katera delavci sklenejo, da so prosta, to je 
na delovna mesta, ki se objavljajo ali zasedajo po razpisu. Taka delovna mesta 
so tudi delovna mesta individualnih poslovodnih organov. 

Predsednik Štefan Nemec: Sedaj smo že dobili poročilo, zato lahko 
gremo k zaključevanju 4. točke dnevnega reda. 

Prosim člana skupine, da da poročilo. 
Poročilo delovne skupine za dopolnitev predloga stališč k osnutku dogovora 

o družbenem planu Slovenije za obdobje 1976—1980 smo prejeli tudi na klop. 
Prosim, tovariš Berce ima besedo! 

Boris Berce: Tovarišice in tovariši delegati! Prebral vam bom poro- 
čilo, potem pa dodal še komentar delovne skupine, ki je delala na podlagi vaše 
odločitve, da bi dopolnila predlog stališč k osnutku dogovora o družbenem 
planu Socialistične republike Slovenije za obdobje 1976—1980. Delovna sku- 
pina, ki jo je izvolil zbor na svoji seji 24. septembra 1974, je sprejela razpravo 
in predlaga predloge, ki so jih do današnje seje zbora predložile skupščine 
občin in skupine delegatov. Pri tem je v skladu s sklepom zbora, da pri pripravi 
predloga za dopolnitev skupščinskih stališč, lahko upoštevala le predloge, ki se 
nanašajo na stališča, glede predlogov v zvezi z osnutkom dogovora o družbe- 
nem planu oziroma aneksom pa predlaga, da jih Izvršni svet podrobno prouči 
in upošteva v postopku priprave družbenega plana Socialistične republike Slo- 
venije. 

Delovna skupina predlaga zboru, da k predlogu stališč sprejme naslednje 
spreminjevalne in dopolnilne predloge: 

Naslov naj se črta in nadomesti z naslednjim besedilom: »Zbor združenega 
dela in Zbor občin sta na svojih sejah dne 24. septembra 1975 obravnavala 
osnutek dogovora o družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1976—1980 ter 
upoštevajoč stališča družbenopolitičnega zbora sprejela naslednja stališča:«. 
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Na koncu prvega odstavka predlagamo, da se doda besedilo, ki naj se 
glasi: »Vendar pa Skupščina SR Slovenije hkrati ugotavlja, da se še niso v 
celoti uveljavili osnovni nosilci družbenega planiranja ter da plan še ni postal 
temeljni dejavnik v procesu združevanja dela. Dosedanje priprave so ostale 
vse preveč v krogu strokovnih služb in samoupravnih organov, vanje pa niso 
bili v zadovoljivi meri vključeni delovni ljudje v temeljnih organizacijah 
združenega dela in krajevnih skupnostih.« 

Na 4. strani v devetem odstavku predlagamo, da dodamo oziroma spre- 
menimo prvi stavek tega odstavka tako, da bi se glasil: »V srednjeročnem ob- 
dobju se spreminjajo odnosi pri razreševanju skladnejšega razvoja manj raz- 
vitih območij in manj razvitih obmejnih območij v Sloveniji.« 

Za drugim odstavkom na 5. strani pa predlagamo, da se doda tretji od- 
stavek, ki se glasi: »Ob sprejemanju osnutka je posebno pomembno podčrtati, 
da samo uspešen boj za stabilizacijo in proti inflaciji lahko zagotovi, da 
se ne bodo razvrednotili dosežki delovnih ljudi oziroma rezultati skupnega 
družbenega dela.« 

Za ta cilj je v družbenem planu potrebno najti ustreznejše opredelitve in 
predvsem konkretneje opozoriti na tiste razvojne dejavnike in na tiste sistemske 
rešitve in ukrepe tekoče ekonomske politike, od katerih lahko pričakujemo 
optimalne rezultate. 

Za 5. odstavkom na peti strani pa predlagamo, da se doda šesti oziroma 
sedmi odstavek, ki se v celoti glasi: »Razprava delegatov in pismena stališča 
občinskih skupščin, Gospodarske zbornice, skupščinskih odborov, ki so bila na 
razpolago in prisotna v razpravi, so nakazala dalje, da je potrebno nekatere 
zasnove plana dopolniti, razširiti ali uskladiti. Pri tem naj se vključijo tudi ona 
področja, ki niso samoupravno organizirana, so pa pomembna za skladen druž- 
beni razvoj. Zategadelj naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije prouči vsa 
mnenja, stališča in predloge, izražene v razpravah na sejah Zbora združenega 
dela in Zbora občin ter vsa predložena mnenja in predloge skupščin občin in 
skupin delegatov ter skupščinskih teles upošteva v postopku priprave druž- 
benega plana SR Slovenije.« 

Tovarišice in tovariši delegati! Po tako plodni in obširni diskusiji, ki je 
bila v tem zboru, delovni skupini ni bilo mogoče formulirati skupščinskih 
stališč do vseh predlogov, ki so bili dani bodisi v eni ali v drugi obliki. Zaradi 
tega je bilo to delovno telo mnenja, da lahko zavzamemo samo načelno stališče, 
da morajo vse te naše predloge upoštevati. V predlogu plana bomo imeli mož- 
nost, da z dopolnilnimi amandmaji ali s svojo diskusijo prispevamo k razčišče- 
vanju, če takšni predlogi ne bi bili dovolj jasno opredeljeni ah dovolj jasno 
upoštevani. Zato se delovna skupina prav gotovo ni mogla spuščati v podrob- 
nosti, kajti to bi bil precedens. Vsekakor se nismo čutili strokovno dovolj spo- 
sobni, da bi takšno delo opravili. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Dajem to poročilo v razpravo. Zeli kdo 
razpravljati? (Ne.) Če ne želi nihče razpravljati, dajem tako dopolnjena in 
popravljena stališča in predloge v celoti na glasovanje. Se strinjate? So kakšni 
prigovori? (Ne.) Kdor je za, naj prosim glasuje! Hvala lepa. (Vsi delegati gla- 
sujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog stališč vključno s predlaganimi dopolnit- 
vami in spremembami sprejel soglasno. 
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S tem je zaključena 4. točka dnevnega reda. Nadaljujemo z 20. točko 
dnevnega reda, z vprašanji delegatov. 

Prosim tovariša dr. Antona Fazarinca, da odgovori na vprašanja skupine 
delegatov za gospodarsko področje 13. okoliša! 

Dr. Anton Fazarinc: Tovariš predsednik,, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Na 19. seji Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije dne 24. 7. 
1975 je delegatka skupine delegatov za gospodarsko področje 13. okoliša Francka 
Cuk v imenu skupine postavila naslednje delegatsko vprašanje: 

Zvezna skupščina je v preteklem tednu sprejela zakon o vlaganju depozita 
pri investicijskih vlaganjih v nove negospodarske in neproizvodne investicije. 
Po tem zakonu bi bilo potrebno zagotoviti 50% depozite tudi za naložbe v 
zdravstvu. Znano je, da so v Sloveniji trenutno v izgradnji nekateri ključni 
zdravstveni objekti, ki jih kot prednostne investicije obravnava tudi resolucija 
o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah 
v letu 1975. Za te investicije je z dolgoročnimi samoupravnimi sporazumi 
zagotovljeno združevanje investicijskih sredstev. Prek dnevnega tiska smo bili 
seznanjeni, da je zvezni izvršni svet pooblaščen, da v dogovoru z republikami 
izdela merila za oprostitev posameznih uporabnikov družbenih sredstev od 
polaganja obveznega depozita. Glede na to, da je v Sloveniji sprejet program 
sanacije bolnišnic, ki naj bi odpravil nemogoče stanje na področju bolnišnič- 
nega zdravstvenega varstva, bi obvezno polaganje 50°/» depozita onemogočilo 
izvedbo investicijskega programa bolnišnic. Zato prosim Izvršni svet, da od- 
govori na naslednja vprašanja: 

1. Kakšno je stališče Izvršnega sveta glede depozita za investicije v zdrav- 
stvu, posebej v prednostne investicije, navedene v resoluciji? 

2. Kakšne ukrepe namerava storiti Izvršni svet, da bi bili od depozita iz- 
vzeti zdravstveni objekti, ki so že v gradnji? 

3. V kakšnem roku lahko pričakujemo, da bo rešeno vprašanje obveznega 
depozita v zdravstvene objekte, da ne bi prišlo do nepotrebne prekinitve del 
na teh objektih, ki so v gradnji? 

Na to delegatsko vprašanje dajemo naslednji odgovor: Skupščina SFRJ je 
na seji Zveznega zbora dne 18. julija 1975 sprejela zakon o depozitih, za inve- 
sticijska vlaganja v negospodarske in neproizvodne investicije. Zakon določa, 
da morajo uporabniki družbenih sredstev ■—■ investitorji v času od 31. julija 1975 
do 31. decembra 1976 obračunavati za na novo pričete negospodarske in nepro- 
izvodne investicije depozit v višini 50'°/o od predračunske vrednosti investicije 
ter ga odplačevati na poseben račun Službe družbenega knjigovodstva. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je že v pripravljalnem postopku na- 
sprotoval taki obliki zakona, v katerem niso predvidene izjeme in niso dolo- 
čene oprostitve obveznosti polaganja depozita, zato je bilo na zahtevo- sloven- 
skega in ostalih izvršnih svetov vneseno v zakon določilo, da zvezni izvršni 
svet na podlagi usklađenih stališč pristojnih organov republik in avtonomnih 
pokrajin določi merila in postopek za oprostitev plačevanja depozita. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je nato po sklepu seje z dne 29. julija 
1975 predlagal zveznemu izvršnemu svetu določne kriterije in merila za opro- 
stitev plačevanja depozita, ki pa niso bila v celoti sprejeta. V usklajevalnem 
postopku je bilo 8. septembra pripravljeno drugo besedilo predloga. Po tem 
predlogu bi bili investitorji s področja skupne porabe, kamor sodi tudi pod- 
ročje zdravstvenega varstva, oproščeni obračunavanja in plačevanja depozita, 



20. seja 57 

če dohodki samoupravnih interesnih skupnosti v območju republike oziroma 
avtonomne pokrajine ne bi presegali ravni, dogovorjene z medrepubliškim druž- 
benim dogovorom o politiki splošne in skupne porabe v ustreznem letu v 
skladu z resolucijo o temeljih skupne politike ekonomskega in socialnega raz- 
voja Jugoslavije za ustrezno leto. 

Z besedilom tega akta in s predloženo obrazložitvijo se je SR Slovenija v 
veliki meri strinjala, kljub temu, da v odlok niso bili vključeni vsi njeni pred- 
logi za oprostitev. V nadaljnjem postopku sprejemanja navedenega predloga 
odloka pa je prišlo do bistvenih sprememb besedila, ki so razvidne iz novega 
teksta tega akta z dne 10. 9. 1975, prirejenega po sklepih Komisije zveznega 
Izvršnega sveta za ekonomsko politiko. 

Izvršni svet SR Slovenije pa je do tega predloga odloka zavzel odklonilno 
stališče, zaradi sprememb, ki so za SR Slovenijo nesprejemljive. V celoti so 
bile črtane 1., 2. in 3. točka, kar pomeni, da investicije na področju splošne in 
skupne porabe na ravni republike in pokrajin ne bodo oproščene polaganja de- 
pozita. 

Ob tej ugotovitvi je treba poudariti nevzdržno protislovje, ki ga ob 
črtanju teh treh točk besedila predloga odloka z dne 8. 9. 1975 predstavlja 
določba 11. točke novega besedila akta, saj investicije iz istovrstnih sredstev, 
ki se zbirajo v proračunu federacije, generalno oprošča obveznosti polaganja 
depozita. 

Crtanje teh treh točk pomeni, da družbenopolitične skupnosti in zlasti 
samoupravne interesne skupnosti na republiški ravni ne bodo mogle kupovati 
ali zamenjavati delovnih sredstev niti v okviru enostavne reprodukcije, ne da 
bi z depozitom dvignile ceno investicije za 50 %. Ni treba še posebej poudariti, 
da so s tako spremembo besedila predloga odloka onemogočene domala vse 
naložbe v objekte. Na zadnji seji medrepubliškega komiteja za področje financ 
so predstavniki drugih republik in avtonomnih pokrajin podprli naše stališče 
o oprostitvi depozita za tiste investicijske naložbe, ki so v skladu z dogovor- 
jenimi okviri družbenoekonomskega razvoja. Enako je bilo podprto tudi naše 
stališče, da je nakup specifične opreme iz sredstev amortizacije sestavni del 
programa rednega dela ter da je zato omejitev za tovrstne naložbe nesmiselna. 
Naposled je bilo na seji tega komiteja tudi dogovorjeno, da Zvezni sekretariat 
za finance pripravi novo besedilo predloga, ki bo upošteval dane pripombe, ter 
ga predloži na prvo prihodnjo sejo zveznega izvršnega sveta. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Bo mogoče dr. Fazarinc od- 
govoril tudi na naslednje vprašanje? (Da.) Prosim, če odgovorite še na naslednje 
delegatsko vprašanje delegatov iz 5. okoliša! 

Dr. Anton Fazarinc: Skupina delegatov socialnozdravstvenega pod- 
ročja Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije iz Murske Sobote je 
postavila na seji Zbora združenega dela skupščine SR Slovenije naslednji dele- 
gatski vprašanji: 

1. Po kakšnih strokovnih normativih se pristopa k določanju prioritete 
gradnje bolnic v SR Sloveniji in kako je mogoče, da kirurški oddelek Splošne 
bolnice Murska Sobota ne more priti v prioritetni program razvoja bolnic, 
čeprav so v tem trenutku že dograjeni vsi kirurški oddelki v SR Sloveniji in 
so uživali ali uživajo drugačen odnos in materialno podporo, ne glede na raz- 
vitost regije? 
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2. Kakšne ukrepe mislijo storiti Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Re- 
publiški komite za zdravstveno in socialno varstvo in Zdravstvena skupnost 
Slovenije, da bi se položaj naše bolnišnice v programu razvoja bolnišnic 
uredil in se normaliziral. Na omenjeni vprašanji posredujemo naslednji odgovor: 

Srednjeročni program razvoja zdravstvenega varstva za obdobje 1976 do 
1980 je v fazi delovnega osnutka in je v javni razpravi. Program ugotavlja, 
kaj je družbeni interes na področju zdravstvenega varstva in kako se ta inte- 
res uresničuje. Omenjeni program je narejen na osnovi programa v občinskih 
zdravstvenih skupnostih ter vsebuje nekatere usmeritve, ki so skupnega po- 
mena za vso SR Slovenijo. Ta osnutek ne našteva podrobno razvoja vseh zdrav- 
stvenih zmogljivosti, zlasti če niso širšega pomena za vse prebivalstvo v SR 
Sloveniji. Natančneje je razvoj teh zmogljivosti opredeljen v osnutkih občin- 
skih in regionalnih programov razvoja zdravstvenega varstva. 

Predlog programa zdravstvenega varstva za gravitacijsko območje Splošne 
bolnišnice Murska Sobota pripravlja regionalna zdravstvena skupnost Murska 
Sobota. Ta program bo temeljil na analizi zdravstvenega varstva prebivalstva. 
Izhajal bo iz potreb prebivalstva ter bo upošteval kadrovske in materialne 
zmogljivosti. Program zdravstvenega varstva bo sprejet, k° Sa bo sprejela 
Skupščina Zdravstvene skupnosti enakopravno s pristojnimi zbori družbeno- 
političnih skupnosti. Lahko pričakujemo, da bodo v republiškem programu 
opredeljene investicije, ki se bodo delno financirale iz solidarnostno zbranih 
sredstev, po dogovorjenih merilih in prioritetah na ravni Zdravstvene skupnosti 
Slovenije. Omenjena merila bodo predmet samoupravnega sporazumevanja 
med zdravstvenimi skupnosti. To je vse, kar lahko danes odgovorim. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Želi kdo postaviti novo delegatsko vpra- 
šanje? Prosim! Delegatsko vprašanje bo postavila tovarišica Majda Lenarčič, 
kulturnoprosve-tno področje, Koper — 3. okoliš. 

Majda Lenarčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov 3. okoliša za kulturno-prosvetno področje je na svojem se- 
stanku 13. septembra 1975 razpravljala med drugim tudi o možnosti priznanja 
beneficirane delovne dobe nekaterim učiteljem, ki so več let poučevali na 
nižje organiziranih osnovnih šolah kombinirano po dva razreda celodnevno in 
popoldne en razred ali več po predpisanem predmetniku in so za to delo pre- 
jemali le minimalni pavšal. Ti učitelji so bili na tako delo razvrščeni z dekre- 
tom pristojnega prosvetnega organa. O tem vprašanju je razpravljal že Kul- 
turno-prosvetni zbor Skupščine SR Slovenije prejšnjega sklica. 

Želimo vedeti, v kakšni fazi je reševanje teh vprašanj: 
1. Kdo je pristojen za reševanje tega problema? 
2. Kdo je o njem že razpravljal in do kakšnih zaključkov je prišel? 
3. Kako bi bilo mogoče reševanje tega vprašanja pospešiti? 

Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo postaviti delegatsko vpra- 
šanje? (Ne.) Ce ne, potem lahko zaključim sejo. 

Zahvaljujem se delegatom, ki so vztrajali do konca. 
Naslednja seja Zbora združenega dela bo 8. oktobra. 

(Seja je bila končana ob 17.15.) 

/ 



21. seja 

(8. oktobra 1975) 

Predsedoval: Štefan Nemec, 
predsednik Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Štefan Nemec: Tovarišice in tovariši delegati! Priče- 
njam 21. sejo Zbora združenega dela, ki sem jo sklical na podlagi 365. člena 
ustave Socialistične republike Slovenije. 

Z dnevnega reda za današnjo sejo, ki ste ga prejeli, umikam 15., 16., 17., 
18. in 19. točko, in sicer osnutek zakona o Narodni banki Jugoslavije in o 
enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank republik in narodnih bank 
avtonomnih pokrajin, osnutek zakona o temeljih denarnega sistema, osnutek 
zakona o financiranju federacije, osnutek zakona o kreditnih odnosih s tujino 
in osnutek carinskega zakona. 

Vse navedene osnutke zakonov so obravnavali odbori našega zbora: Odbor 
za finance prve štiri in Odbor za družbenoekonomske odnose zadnjega od nave- 
denih. Prejeli ste njihova poročila. Iz poročil odborov je razvidno, da bosta o 
njih razpravljala zvezna sveta in sprejela stališča za njihovo dokončno obliko- 
vanje. Ker tečejo razprave v okviru republiških in zveznih svetov, predlagam, 
da razpravo o teh zakonih odložimo1. Menim, da je bolj prav, da jih uvrstimo 
na dnevni red prihodnje seje našega zbora. 

Glede na to predlagam zboru, da sprejme naslednji dnevni red: 
1. izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter 

poročilo te komisije, 
2. odobritev zapisnika 20. seje Zbora združenega dela, 
3. a) uresničevanje ustavnih načel o organiziranosti in pripravah družbe 

za splošni ljudski odpor, 
b) predlog za izdajo zakona o ljudski obrambi Socialistične republike 

Slovenije z osnutkom zakona, 
4. aktualni problemi nadaljnjega razvoja krajevnih skupnosti v SR 

Sloveniji, 
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5. informacija o organiziranosti in učinkovitosti zdravstvene dejavnosti 
z vidika razporejenosti in delovne obremenitve zdravstvenih delavcev v Socia- 
listični republiki Sloveniji, 

6. osnutek zakona o varstvu pred požarom, 
7. predlog zakona o varnosti cestnega prometa, 
8. predlog zakona o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega 

pomena, 
9. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem 

zavarovanju kmetov, 
10. predlog zakona o interesnih skupnostih za poštni, telegrafski in tele- 

fonski promet, 
11. predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o kmetijskih zem- 

ljiščih, 
12. predlog za izdajo zakona o spremembi oziroma dopolnitvi obrtnega 

zakona, 
13. predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o davkih občanov, 
14. osnutek zakona o spremembi zakona o premijah za pšenico, 
15. volitve in imenovanja, 
16. vprašanja delegatov. 
Ah se strinjate s predlaganim dnevnim redom? (Delegati se strinjajo.) 

Ima kdo pripombe glede umika petih osnutkov zveznih zakonov z dnevnega 
reda? Ugotavljam, da ni pripomb. Dajem predlagani dnevni red na glasovanje. 
Kdor je za predlagani dnevni red, naj prosim glasuje! Glasujemo z dvigom 
rok. (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev Komisije 
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije. 

Predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
za današnjo sejo zbora izvolimo naslednje delegate: za predsednika Andreja 
Bidovca, za člana pa Majdo Žontar in Rada Cešnovarja. So predlagani delegati 
navzoči? (Da.) Zeli kdo o tem predlogu razpravljati? (Nihče.) Potem lahko 
preidemo na glasovanje. Glasovali bomo z dvigom rok. Kdor je za predlog, naj 
prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvigujejo roko!) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za 21. sejo zbora izvoljeni: za predsednika Andrej Bidovec, za člana 
Majda Žontar in Rado Cešnovar. Prosim predsednika in člane Komisije, da 
pregledajo pooblastila delegatov oziroma poročilo, ki ga je pripravila strokovna 
služba, ter nato poročajo zboru. 

Obveščam vas, da šem se s predsednikoma Zbora občin in Družbenopolitič- 
nega zbora dogovoril, da bomo uvodni obrazložitvi k 3. in 4. točki dnevnega reda 
poslušali na skupnem zasedanju Zbora združenega dela, Zbora občin in Druž- 
benopolitičnega zbora, in sicer po končani 2. točki dnevnega reda. Pred uvod- 
nima obrazložitvama bo tovariš Rudi Čačinovič, podpredsednik Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, na skupnem zasedanju dal informacijo o doseženem 
dogovoru o mejnih in drugih vprašanjih med Socialistično federativno repu- 
bliko Jugoslavijo in Republiko Italijo*. 
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Uvodno obrazložitev k 3. točki dnevnega reda, to je k uresničevanju ustav- 
nih načel o organiziranosti in pripravah družbe na splošni ljudski odpor in 
k predlogu za izdajo zakona o ljudski obrambi Socialistične republike Slove- 
nije z osnutkom tega zakona bo dal tovariš Mihael Butara, republiški sekretar 
za ljudsko obrambo. 

Uvodno obrazložitev k 4. točki dnevnega, to je k aktualnim problemom 
nadaljnjega razvoja krajevnih skupnosti v SR Sloveniji in k predlogu stališč, 
priporočil in sklepov o nadaljnjem samoupravnem razvoju krajevnih skupnosti 
v SR Sloveniji pa bo dal tovariš Roman Florjančič, predsednik Odbora za 
družbenopolitični in komunalni sistem Zbora občin. 

Ker imajo delegati v smislu 112. člena ustave SR Slovenije in v smislu 
12. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije pravico govoriti v jeziku svojega 
naroda, vprašujem delegate, ali želi kdo na današnji seji razpravljati v itali- 
janskem ah madžarskem jeziku! Ugotavljam da ne želi nihče. 

Na sejo zbora so bih k posameznim točkam dnevnega reda povabljeni 
predstavniki Republiške konference SZDL Slovenije, Gospodarske zbornice 
Slovenije, Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, Odbora za druž- 
benopolitični in komunalni sistem Zbora občin, Zdravstvene skupnosti Slove- 
nije, Skupnosti zdravstvenih delovnih organizacij SR Slovenije, Skupnosti po- 
krajinskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji, Skupnosti starostnega 
zavarovanja kmetov, Zadružne zveze SR Slovenije, Združenega PTT podjetja, 
Skupščine mesta Ljubljana in Skupščine občine Piran. 

Na sejo zbora so bili povabljeni tudi člani delegacije Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ in člani delegacij 
Skupščine SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ. Vse predstavnike 
vabim, da sodelujejo v razpravi. 

Besedo ima delegat Andrej Bidovec, predsednik Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja, ki bo podal poročilo! 

Andrej Bidovec: Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in 
imunitetna vprašanja Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za 21. 
sejo dne 8. oktobra 1975 se glasi: 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo 
delegatska pooblastila 147 delegatov, in sicer: z gospodarskega področja 88 
delegatov, s prosvetno-kulturnega področja 18 delegatov, iz obrtnih in podob- 
nih dejavnosti 5 delegatov, iz delovnih skupnosti državnih organov, družbeno- 
političnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti 5 delegatov in 
iz delegacij aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi v oboroženih 
silah SFRJ 1 delegat. 

Na današnji seji niso prisotni delegati z naslednjih področij oziroma oko- 
lišev: z gospodarskega področja za 1. okoliš 1 delegat in za 33. okoliš 1 delegat, 
skupaj 2 delegata; s socialno-zdravstvenega področja za 6. okoliš 1 delegat. 
Skupno niso prisotni na seji 3 delegati. 

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 Štefan Nemec: Hvala lepa. Zeli kdo razpravljati o poro- 
čilu Komisije? (Ne.) Potem preidimo na glasovanje. Glasovali bomo javno 
in v celoti, ker ni nobeno pooblastilo sporno. 
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Kdor je za poročilo Komisije, naj prosim dvigne roko! (Vsi dvignejo roko.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Je kdo proti? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno potrdil poročilo Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov 
za 21. sejo Zbora združenega dela. 

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

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 20. seje Zbora združenega dela. 

Zapisnik ste prejeli. Ima kdo kakšno pripombo k zapisniku? Ker ni pri- 
pomb, ugotavljam, da je zapisnik 20. seje Zbora združenega dela odobren. 
Hvala lepa. 

S tem prekinjam sejo Zbora Združenega dela. Počakali bomo, da se 
nam pridružijo še delegati iz ostalih dveh zborov. Skupno z njimi bomo poslu- 
šali ekspozeje, ki sem jih že navedel. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.20 in se je nadaljevala ob 11.10.) 

Predsednik Štefan Nemec: Nadaljujemo sejo. Prehajamo^ na 3. toč- 
ko dnevnega reda, to je na poročilo o uresničevanju ustavnih načel o 
organiziranosti in pripravah družbe za splošni ljudski odbor in na predlog za 
izdajo zakona o ljudski obrambi Socialistične republike Slovenje z osnutkom 
zakona, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil Mihaela Butaro, republi- 
škega sekretarja za ljudsko obrambo. 

Uvodno obrazložitev je tovariš Butara že dal in smo jo poslušali na skup- 
nem zasedanju vseh treh zborov. 

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

Zeli glede predlaganega postopka kdo razpravljati oziroma ali želi predla- 
gatelj še kaj ustno dodati? (Ne.) • 

Ker nihče ne želi o tem razpravljati, dajem predlog Izvršnega sveta na 
glasovanje. Sedaj bomo glasovali z glasovalno napravo1. Kdor je za predlog, naj 
prosim glasuje! (93 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog Izvršnega sveta, da 
se hkrati obravnavata in sprejemata predlog za izdajo zakona in zakonski 
osnutek. 

Gradivo sta obravnavala Odbor za družbenopolitični sistem in Zakonodajno- 
pravna komisija, ki sta dala poročila. Poročila ste prejeli, prav tako ste prejeli 
tudi pripombe Skupščine občine Litija. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima delegatka Mira Pihlar, 
kulturno-prosvetno področje, 5. okoliš — Ljutomer! 
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Mira Pihlar: Naša delegacija je na seji dne 6. 10. 1975 razpravljala 
o osnutku zakona o ljudski obrambi in sklenila, da bo dala naslednje pri- 
pombe: 

K 59. členu: Zadnji odstavek naj se dopolni tako, da je član predsedstva 
po svojem položaju tudi predsednik občinskega izvršnega sveta. 

K 63. členu: Zadnji odstavek naj se dopolni tako, da je po svojem položaju 
član sveta občinske skupščine za ljudsko obrambo tudi predsednik občinskega 
izvršnega sveta. 

Delegacija podpira pripombe, navedene v poročilu k predlogu odloka za 
izdajo zakona in k osnutku zakona o ljudski obrambi Socialistične republike 
Slovenije Odbora za družbenopolitični sistem. 

Prav tako delegacija podpira predloge k osnutku zakona o ljudski obrambi, 
ki jih je dala Skupščina občine Litija. 

Ostale določbe osnutka zakona o ljudski obrambi Socialistične republike 
Slovenije delegacija v celoti podpira. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati? 
Besedo ima Ivan Pajntar, delegat 6. okoliša, gospodarsko področje! 

Ivan Pajntar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! De- 
legacija mi je naložila, da dam na seji zbora pripombo k 218. členu osnutka 
zakona. 

Nekatere organizacije združenega dela, ki pokrivajo območje cele repu- 
blike, so do sedaj financirale iz lastnih sredstev vse dejavnosti ljudske obrambe 
in niso združevale sredstev v občinskih skladih. 

Menimo, da je ta način financiranja za omenjene organizacije pravilen 
in da naj se v tem smislu ustrezno dopolni besedilo osnutka zakona o ljudski 
obrambi Slovenije. 

Zato predlagamo, da se 218. členu osnutka zakona doda nov peti odstavek, 
ki naj se glasi: 

»Organizacije združenega dela, ki delujejo na območju cele republike in 
njihov tehnološki proces dela zahteva enotno ureditev ljudske obrambe, same 
zagotavljajo sredstva za obrambne naprave v dogovoru z občinami.« 

Predsednik Štefan Nemec: Ne želi nihče več razpravljati? (Ne.) Za- 
ključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Poročilo o uresničevanju ustavnih načel o organiziranosti in pripravah 
družbe na splošni ljudski odpor in predlog za izdajo zakona o ljudski obrambi 
Socialistične republike Slovenije z osnutkom zakona se sprejme. 

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

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (121 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 obravnavo 
gradiva »Aktualni problemi nadaljnjega razvoja krajevnih skupnosti v SR 
Sloveniji« in predlog stališč, priporočil in sklepov o nadaljnjem samoupravnem 
razvoju krajevnih skupnosti v SR Sloveniji, ki ga je predložil v obravnavo 
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Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora občin Skupščine SR 
Slovenije. 

Za svojega predstavnika je Odbor določil tovariša Franca Hrovata, pod- 
predsednika Odbora. 

Gradivo je bilo objavljeno v Poročevalcu št. 16. Uvodno obrazložitev, ki 
jo je dal tovariš Roman Florjančič, predsednik Odbora za družbenopolitični in 
komunalni sistem Zbora občin, smo poslušali na skupnem zasedanju vseh 
zborov. ' 

Gradivo so obravnavali: Odbor za družbenopolitični sistem, ki je dal poro- 
čilo, Odbor za finance našega zbora in Odbor za finance Zbora občin, ki sta dala 
skupno poročilo, ter Zakonođajno-pravna komisija, ki je dala poročilo in do- 
datno poročilo. Vsa ta poročila ste prejeli. 

Danes smo prejeli na klop amandmaje Odbora za družbenopolitični in 
komunalni sistem Zbora občin, ki predlaga, da sprejmemo predlagane amand- 
maje in jih obravnavamo v smislu petega odstavka 277. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije kot sestavni del predloga stališč, priporočil in sklepov o 
nadaljnjem samoupravnem razvoju krajevnih skupnosti v SR Sloveniji, kajti 
predlogi amandmajev izhajajo iz pripomb, mnenj, predlogov in stališč javne 
razprave in spreminjevalnih predlogov delovnih teles Skupščine in zborov ter 
razprav v občinskih skupščinah in družbenopolitičnih organizacijah. 

Pričenjamo razpravo. Besedo ima Franc Hrovat, predstavnik predlagatelja! 

Franc Hrovat: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Z amandmajem Zakonodajno-pravne komisije k 7. alinei petega poglavja 

se Odbor ne strinja. 
Odbor predlaga, da se predloženi amandma odborov za finance preoblikuje 

tako, da se glasi: »Zagotoviti, da bo financiranje določnega dela programov 
krajevnih skupnosti v okviru dogovorjene družbenoekonomske politike vklju- 
čeno v družbene dogovore o financiranju osebne, skupne in splošne porabe: 
v okviru družbenega dogovora o splošni porabi naj se oblikujejo tudi merila 
za poenoteno odmerjanje sredstev iz občinskih proračunov krajevnim skup- 
nostim ;« 

Tako bi bil ta amandma bolj jasen in usklađen z drugimi alineami ome- 
njenega dokumenta. 

Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima predstavnik Zakonodajno- 
pravne komisije tovariš Stane Boštjančič! 

Stane Boštjančič: Zakonodajno-pravna komisija je glede omenje- 
nega amandmaja imela ponovno razpravo. Komisija je sprejela enako stališče 
in zato umikam svoj amandma k 7. alinei petega poglavja. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Besedo ima Ivan Kukovec, 
predstavnik Zveze sindikatov Slovenije. 

Ivan Kukovec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Dolžnost mi je, da poročam o delu, ki smo ga v času javne razprave opravili v 
sindikatih kot prispevek za vaše sklepanje in odločanje. Že na VIII. kongresu 
Zveze sindikatov Slovenije smo opredelili tudi naše delo pri razvijanju samo- 
upravnih odnosov v krajevnih skupnostih in ga povezali z razvijanjem samo- 
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upravnih družbenoekonomskih odnosov v temeljnih organizacijah združenega 
dela oziroma v celotnem združenem delu. 

Ko smo o skupščinskem gradivu organizirali razprave skupaj s tovariši 
iz Socialistične zveze, Zveze socialistične mladine in z drugimi, smo ugotovili 
med drugim, da je gradivo dalo izredno možnost, da se teimeljna vprašanja 
nadaljnjega razvoja krajevnih skupnosti razčlenijo in da lahko tudi na podlagi 
tega gradiva nadalje razvijamo aktivnosti za sklepanje družbenih dogovorov v 
temeljnih organizacijah združenega dela za urejanje teh odnosov. 

V teh razpravah smo ugotavljali, da je v temeljnih organizacijah med 
delavci že obvladano spoznanje o pomembnosti razvoja krajevnih skupnosti, 
ki je tudi nakazano v gradivu oziroma kot smo to opredelili v ustavi. Sočasno 
pa je bilo ugotovljeno, da smo doslej premalo razčlenjevali naloge, ki so 
povezane z delovanjem družbenih sil v temeljnih organizacijah združenega 
dela, tako da se ključnih konkretnih vprašanj šele lotevamo. Ta razprava je 
marsikje prispevala k temu, da smo akcije pospešili in da smo že v javni raz- 
pravi razrešili marsikateri problem. 

V tej razpravi smo aktivirah vse naše občinske organizacije, ki so se 
povezovale z delegati. Poleg tega smo organizirali posebne razprave v smislu 
»okroglih miz«, in sicer v sodelovanju z občinskimi sveti Zveze sindikatov 
Maribor, Ormož in Ljubij ana-Moste-Polj e. 

Na teh razpravah smo opravili neke vrste inventuro v določenem številu 
krajevnih skupnosti in temeljnih organizacij združenega dela, ki so tudi med- 
sebojno sicer povezane. Rezultati so se pokrivali z ugotovitvami, navedenimi v 
gradivu. Na omenjenih razpravah smo sočasno ocenjevali tudi vsebino tega 
gradiva. Ni bilo bistvenih pripomb h gradivu niti ne k predlogu stališč. 

Menim, da bi bilo prav, da se v današnji razpravi posebej nakažejo rešitve 
o najpomembnejših vprašanjih razvoja krajevnih skupnosti v zvezi z odnosi 
v celotnem združenem delu. 

Predvsem gre za vprašanja materialne osnove razvoja krajevnih skupnosti, 
ki naj se za bodoče opredeli kot sestavni del splošne oziroma skupne porabe, 
kar je bilo danes že predlagano z amandmaji. 

Pomembno bi bilo, da se o nadaljnjem razvoju krajevnih skupnosti sprejme 
republiški družbeni dogovor. S temi dogovori naj se zagotovi izvajanje enotne 
politike pri urejanju materialne osnove za tekoče delovanje, in za razširjeni raz- 
voj krajevnih skupnosti. Delovanje krajevnih skupnosti je treba uskladiti z delo- 
vanjem samoupravnih interesnih skupnosti. Ne gre za sodelovanje krajevnih 
skupnosti s samoupravnimi interesnimi skupnostmi, pač pa za uresničevanje 
družbenoekonomskih odnosov prek samoupravnih interesnih skupnosti. Gre 
skratka za obliko uresničevanja medsebojnih interesov v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela in krajevnih skupnosti. V razpravah se je ugotovilo, da je 
za obogatitev dosedanjih oblik življenja in dela v krajevnih skupnostih potrebno, 
da čimprej usposobimo za delo predvsem še samoupravne interesne skupnosti za 
komunalne dejavnosti. S tem bodo namreč krajevne skupnosti šele dobile svojo 
pravo funkcijo pri urejanju komunalnih vprašanj. Komunalna vprašanja se 
bodo v bodoče lahko mnogo bolj učinkovito razreševala v okviru samoupravnih 
interesnih skupnosti za komunalne dejavnosti. 

Glede nadaljnje aktivnosti sindikatov vam lahko povem to, da je dogovor- 
jeno, da bomo takoj po seji zborov in po sprejetih stališčih sklicali sejo Pred- 
sedstva Zveze sindikatov v razširjeni sestavi ter se natančno dogovorili, kako 
zagotoviti politično oporo vsem delegatom in delegacijam, da se predvidene 
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naloge v krajevnih skupnostih tudi v praksi uresničujejo in dosežejo taki rezul- 
tati, ki si jih vsi želimo. 

Naša pomembna naloga je, da pomagamo pri dokončnem konstituiranju 
organov in organizacij v krajevnih skupnostih. Pri tem je še veliko odprtih 
vprašanj. Zaenkrat so te povezave razvite predvsem med temeljnimi organi- 
zacijami in krajevnimi skupnostmi, v katerih imajo le-te svoj sedež. Potrebno 
je odpreti krajevne skupnosti in tudi temeljne organizacije združenega dela, da 
se bodo delegatski odnosi razvili resnično tako, kot teče življenje in kot se 
uresničujejo medsebojni interesi. Treba bo dopolniti statute krajevnih skup- 
nosti, predvsem pa je treba dopolniti statute temeljnih organizacij združenega 
dela.' Ugotovili smo, da to ne velja samo za delegatske odnose v krajevnih 
skupnostih, ampak na splošno1, saj smo sicer v statutih zelo dobro opredelili 
delegatska razmerja prek delavskih svetov, drugam pa še ne. Torej delegatska 
razmerja tako v samoupravnih interesnih skupnostih kot v krajevnih skupno- 
stih in družbenopolitičnih skupnostih v temeljnih samoupravnih aktih še niso 
opredeljena tako, kot bi to morala biti. Dejansko bi se delegatsko življenje 
moralo odvijati v temeljnih organizacijah združenega dela, kjer bi moralo biti 
dobro organizirano, povezano in tudi dovolj učinkovito. 

Sedaj smo v izredno pomembni fazi planiranja celotnega razvoja združe- 
nega dela in družbe v celoti. V navedenem ekspozeju smo že slišali in tudi iz 
gradiva lahko ugotovimo, da je še precej odprtih nalog, ki jih moramo opra- 
viti do konca leta. Potrebno je, da združimo vse sile. Zlasti naj bi strokovne 
službe, ki delajo za potrebe temeljnih organizacij združenega dela, več poma- 
gale tudi pri oblikovanju programov nadaljnjega razvoja krajevnih skupnosti. 
To je potrebno zaradi tega, da bi že v prvi fazi planiranja skušali postaviti čim 
bolj enotna izhodišča glede urejanja medsebojnih odnosov. Pri tem moramo 
izhajati iz dejanskih možnosti. Programe krajevnih skupnosti naj bi sprejemali 
tudi v temeljnih organizacijah združenega dela. Ce ne bodo programi razvoja 
krajevnih skupnosti vključeni tudi v programe nadaljnjega razvoja temeljnih 
organizacij združenega dela, se nam lahko zgodi, da programi K.S ne bodo imeli 
dejanskega materialnega kritja. Naša skupna naloga je, da se bolje organiziramo, 
da zagotovimo vso možno pomoč v razvoju delegatskega sistema, ki sedaj pred- 
vsem odgovarja za planiranje razvoja, tako da bo lahko sprejel celovit družbeni 
plan razvoja. 

Razprava je tudi pokazala, da je treba načrtno in pospešeno razvijati 
miselnost pri delavcih o tem, kako se omenjeni odnosi morajo povezovati med 
temeljno organizacijo in krajevno skupnostjo. Mislimo, da je treba to aktivnost 
razvijati tudi v krajevni skupnosti, še vedno je prisoten dvojni interes: delavca 
v temeljni organizaciji in občana v krajevni skupnosti. To so še neobvladana 
protislovja. Treba je napeti vse sile, da usposobimo delegate, da o elementar- 
nih vprašanjih nadaljnjega razvoja krajevnih skupnosti razpravljajo na zbo- 
rih delavcev. Tega je še premalo. V načrtu sindikatov je, da v bodoče v 
temeljnih organizacijah ne bi smelo biti več razprave, ki ne bi sočasno in 
posebej obravnavala problematiko, ki jo je treba razreševati v krajevni skup- 
nosti. Doslej so bile te razprave enostranske, saj se je predvsem skrbelo za 
materialni razvoj temeljne organizacije združenega dela, pozabljalo pa se je 
na to celovitost funkcije združenega dela oziroma temeljnih organizacij. Moramo 
storiti vse, kar je v naši moči, da glede tega pride čimprej do preloma v odnosih 
in tudi v miselnosti. Hvala lepa. 
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Predsednik Štefan Nemec: Še kdo želi razpravljati? Besedo ima 
delegat Milan Razdevšek, gospodarsko področje, 24. okoliš! 

Milan Razdevšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Po vsestranskih razpravah o perečih vprašanjih razvoja krajevnih skup- 
nostih predlaga naša delegacija naslednje zaključke: 

Skupščina Socialistične republike Slovenije naj sprejme predlog stališč, 
priporočil in sklepov o nadaljnjem samoupravnem razvoju krajevnih skupnosti 
v SR Sloveniji. Pri tem naj določneje opredeli odgovornost oziroma nosilce 
posameznih nalog, zlasti za pripravo nekaterih sistemskih rešitev na področju 
programiranja in financiranja krajevnih skupnosti. V vseh krajevnih skup- 
nostih naj vodstvo družbenopolitičnih organizacij in sveti krajevnih skupnosti 
pomagajo doseči tesnejšo povezanost med delegacijami za občinsko. skupščino 
in za samoupravne interesne skupnosti in delovnimi ljudmi in občani krajev- 
nih skupnosti. V ta namen je treba bolj uveljaviti zbore občanov in delovnih 
ljudi, javne razprave, ankete, zbore stanovalcev in druge oblike neposrednega 
izražanja interesov delovnih ljudi. 

Organizacija Socialistične zveze delovnega ljudstva v krajevnih skupnostih 
in sindikalne organizacije naj v sodelovanju s sveti krajevnih skupnosti in 
delavskimi sveti temeljnih organizacij združenega dela pospešijo razvijanje 
sodelovanja med krajevnimi skupnostmi in temeljnimi organizacijami združe- 
nega dela pri usklajanju in reševanju skupnih interesov in zadev. To sodelo- 
vanje je še posebej pomembno pri sedanjem oblikovanju in sprejemanju sred- 
njeročnih načrtov razvoja krajevnih skupnosti in temeljnih organizacij združe- 
nega dela. V okviru republike je treba čimprej izoblikovati sistem financiranja 
programov krajevnih skupnosti- iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela, kar naj bi bil sestavni del skupne porabe. 

Tudi financiranje krajevne skupnosti iz občinskega proračuna naj bi bilo 
le še prehodnega značaja. Vendar je utemeljena zahteva, da se sedanje velike 
razlike med občinami glede višine dovoljene proračunske porabe na prebivalca 
odpravijo in s tem tudi izenačijo možnosti za financiranje krajevnih skupnosti 
iz občinskih proračunov. 

Pozitivne izkušnje iz preteklih desetih let pri financiranju programov 
krajevnih skupnosti s krajevnimi samoprispevki narekujejo, da tudi v pri- 
hodnje razvijamo to obliko združevanja sredstev občanov. Skupščina Sociali- 
stične republike Slovenije naj podpre stališče, da se oprostijo 50% pologa tiste 
investicije, ki jih bodo v krajevnih skupnostih gradili v celoti ali deloma s 
samoprispevkom. Pri tem naj se upošteva tudi prispevek za urejanje mestnega 
zemljišča, kakor tudi dodatni prispevek občanov v delu in materialu. Hvala 
lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Ah želi še kdo razpravljati? Prosim! 
Besedo ima Štefan Spilak, delegat 15. okoliša, gospodarsko področje. 

Štefan Spilak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Želel bi vas seznaniti s problematiko razvoja manj razvitih krajevnih skup- 
nosti in zlasti manj razvitih obmejnih krajevnih skupnosti. Razvoj teh krajev- 
nih skupnosti je v primeru, če je cela občina manj razvita in če je obmejna, še 
posebno pereč. Za primer, kako to izgleda v praksi, bi navedel občino Lendava. 

V občini Lendava so temeljne organizacije združenega dela samo v treh 
krajevnih skupnostih. Vsa proizvodnja je v glavnem delovno intenzivna. Po- 
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prečni osebni dohodki so dosti nižji od poprečnih osebnih dohodkov v gospo- 
darstvu naše republike. Akumulativna sposobnost kmetijstva je zelo nizka, kar 
je sicer razumljivo, če se upošteva velikost kmetij, ki v povprečju niso dosti 
večje od treh hektarjev. 

Glavni vir financiranja krajevnih skupnosti je bil do sedaj krajevni samo- 
prispevek, ki dosega tudi do 5 °/o čistih osebnih dohodkov in še večji odstotek 
od katastrskega dohodka. Sredstva, ki se zbirajo iz bruto osebnih dohodkov v 
temeljnih interesnih skupnostih, so majhna. Zaradi tega večina krajevnih 
skupnosti pričakuje solidarnostno pomoč od republiških interesnih skupnosti, 
kakor tudi od tistih krajevnih skupnosti, ki zbirajo sredstva iz dohodka temelj- 
nih organizacij združenega dela. 

Pereč problem predstavlja razvoj komunalne infrastrukture, saj je večina 
krajevnih skupnosti, predvsem obmejnih, povezana s tistimi krajevnimi skup- 
nostmi, na območju katerih je industrija, s slabimi makadamskimi cestami. 
Se večji problem pa predstavlja slaba oskrba s pitno vodo in nekvalitetna elek- 
trična energija. Omenjene krajevne skupnosti nimajo telefonskih zvez in nimajo 
urejene ostale komunalne preskrbe. Posledica takega stanja je izseljevanje iz 
teh krajevnih skupnosti, predvsem iz obmejnih krajevnih skupnosti. Upamo, 
da bo družbeni dogovor o pospeševanju manj razvitih območij in manj razvitih 
obmejnih območij zagotovil kvalitetno reševanja razvoja šolstva, zdravstva, 
otroškega varstva, kulture in telesne kulture. Ne vidimo pa, kako se bo reše- 
vala problematika komunalne infrastrukture, predvsem v krajevnih skupnostih 
z večino kmečkega prebivalstva. 

Združeno delo v manj razvitih občinah mora skrbeti, seveda ob pomoči 
združenega dela iz razvitih območij, za odpiranje novih delovnih mest. Zato 
ne moremo pričakovati, da bi se lahko združevalo več sredstev za razvoj komu- 
nalne infrastrukture v krajevnih skupnostih. 

Lahko ugotovimo, da poprečni osebni dohodki, ki so nižji od republiških 
osebnih dohodkov, in stopnje samoprispevkov iz čistih osebnih dohodkov, 
ustvarjajo vidno socialno razlikovanje med delavci manj razvitih območij in 
delavci razvitih območij naše republike. 

Delegati skupine delegatov za Zbor združenega dela republiške skupščine 
menimo;, da mora družbena skupnost s solidarnim financiranjem reševati nave- 
deno problematiko, ker se bo v nasprotnem primeru še povečala razlika v raz- 
voju, kar ima lahko nezaželene posledice predvsem v obmejnih krajevnih 
skupnostih. 

Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima delegat Igor Pelan, delegat 
skupine delegatov za prosvetno-kulturno področje 3. okoliša — Koper! 

Igor Pelan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Skupina 
delegatov za Zbor združenega dela in skupina delegatov za Zbor občin Skup- 
ščine SR Slovenije iz Kopra sta na skupni seji obravnavali gradivo, ki je bilo 
pripravljeno, in rezultate javne razprave, ki je bila o tej problematiki v 
koprski občini. V javni razpravi smo ugotovili, da predstavlja predložena ana- 
liza realen prikaz problematike in stanja, ki velja tudi za krajevne skupnosti 
v koprski občini, in da je predlog stališč, priporočil in sklepov o nadaljnjem 
samoupravnem razvoju krajevnih skupnosti v Socialistični republiki Sloveniji 
v splošnem dobra osnova za nadaljnjo akcijo za samoupravno preoblikovanje 
krajevnih skupnosti. Ob tem pa je bilo v javni razpravi sprejeto stališče, da 
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se morajo predlagati nekatere dopolnitve glede financiranja krajevnih skupno- 
sti. Ugotovljeno je bilo, da lani nismo razčistili vprašanja virov in sredstev. 
V SR Sloveniji še ni izvedeno financiranje krajevnih skupnosti iz temeljnih 
organizacij združenega dela. Sklepi, ki naj bi jih sprejela Skupščina SR Slo- 
venije, pa puščajo to vprašanje še nadalje odprto. 

Po drugi alinei 9. poglavja naj bi namreč skupnost slovenskih občin 
skupaj z drugimi dejavniki šele začela pripravljati družbeni dogovor v repu- 
bliki in določila načela za financiranje skupnih potreb krajevnih skupnosti. Ta 
akcija bo dokaj pozna za financiranje krajevnih skupnosti — priprave za finan- 
ciranje samoupravnih interesnih skupnosti so že v teku, če ne bomo hitro 
uspeli najti skupnih stališč. Kolikor ne bomo na današnji seji vseh zborov 
Skupščine sprejeli jasna in konkretna stališča, se bodo tudi predlagatelji ome- 
njenega družbenega dogovora znašli v težavah, kako rešiti vprašanje, o katerem 
se Skupščina še ni dokončno izrekla. To bi lahko negativno vplivalo na 
financiranje krajevnih skupnosti tudi v letu 1976. 

Drugi predlog za dopolnitev stališč se nanaša na odnose med krajevno 
skupnostjo, občinskimi upravnimi organi in drugimi javnimi strokovnimi služ- 
bami. Razpravljalci so menih, da je premalo poudarjena vloga občinskih uprav- 
nih organov pri razvijanju krajevne skupnosti v duhu ustavnih določil. Glede 
na to, da se vedno večji del prejšnjih delovnih področij občinskih upravnih 
organov, v skladu s postavljenimi cilji razvoja samoupravljanja, prenaša na 
samoupravne interesne skupnosti ali druge širše samoupravne osnove, se vloga 
občinskih upravnih organov nujno spreminja. Zato se pri določanju bodočega 
položaja in odnosov teh organov do krajevne skupnosti v pričujočih sklepih ne 
moremo ustaviti samo pri zahtevi, naj nudijo večjo strokovno pomoč delega- 
cijam krajevnih skupnosti, ampak moramo določiti, da naj se občinski upravni 
organi popolnoma prilagodijo in preoblikujejo v skladu z novo vlogo, ki jo 
imajo glede temeljnih samoupravnih celic, kot sta krajevna skupnost in temeljna 
organizacija združenega dela. To bi bilo v skladu z ustavo. Tako bi občinski 
upravni organi postali, skupaj z drugimi strokovnimi službami samoupravnih 
interesnih skupnosti, široka kadrovska in strokovna opora krajevnih skup- 
nosti, njihovih organov in delegacij. Menimo, da ni dovolj samo to, da se 
naloži posameznim članom občinskih izvršnih svetov, da nudijo pomoč kra- 
jevnim skupnostim. 

Ker te naloge niso točno opredeljene, občinski uprSvni organi zelo pogosto 
ravnajo tako, kot da so organi krajevnih skupnosti njihova podaljšana roka. 
Tako ravnanje je nedopustno, saj se s tem podaljšuje preživeli status krajev- 
nih skupnosti kot organov državne uprave. Pri tem seveda ne mislimo na 
tisti del občinskih upravnih organov, ki opravljajo razne zgolj upravno-pravne 
zadeve. Za delovanje teh upravnih organov vlagamo velika materialna sredstva 
in bi bilo protislovno, če bi le-ta najmanj koristila razvoju krajevnih skupnosti 
in' temeljnih organizacij združenega dela, ki jih hočemo razvijati kot osnovne 
samoupravne celice. Zato je bil v javni razpravi poudarjen tudi zaključek iz 
analize O' vlogi, sestavi in položaju občinskih izvršnih svetov, ki jo je pripra- 
vila Skupnost slovenskih občin, po kateri je sedanji neodrejeni položaj občin- 
skih upravnih organov predvsem posledica preveč splošno opredeljenih nalog 
upravnih organov v občinskih statutih in tudi pomanjkanja ustreznih pred- 
pisov o organizaciji upravnih organov. 

Delegati naše občine so menili, da bi morala Skupščina SR Slovenije v 
sklepih o nadaljnjem razvoju krajevnih skupnosti poudariti nujno nalogo glede 
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ustanavljanja komunalnih in drugih samoupravnih skupnostih, zlasti s tistih 
področij, ki so še vedno predvsem na krajevnih skupnostih in njihova mate- 
rialna osnova še ni sistemsko urejena. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Ne želi nihče 
več? V razpravi so navedeni tudi predlogi za dopolnitev predloga stališč. 
Besedo ima predstavnik predlagatelja delegat Franc Hrovat! 

Franc Hrovat: Glede sodelovanja družbenopolitičnih organizacij, s 
krajevnimi skupnostmi lahko povem, da imajo te organizacije v svojih doku- 
mentih že vključene take naloge. Ravno tako nakazuje njihove naloge tudi 
sedanji dokument. Iz predloga stališč so razvidni nosilci posameznih aktivnosti 
na tem področju. 

Oblike osebnega, neposrednega izjavljanja so v tem dokumentu tudi na- 
kazane. Med bistvenimi načini neposrednega izjavljanja delovnih ljudi in ob- 
čanov je predvsem poudarjena vloga referenduma, ki vključuje vse občane pri 
neposrednem izjavljanju. 

Na pripombo delegata iz Kopra moram povedati to, da je vse njegove 
pripombe Odbor že obravnaval ob pripravi amandmajev in jih je tudi upo- 
števal v svojih amandmajih. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Vprašujem delegate Razdev- 
ška, Spilka in Pelana, ki so predlagali spremembe oziroma dopolnitve predlogov 
stališč, ali so zadovoljni s tem odgovorom! (Da.) Hvala. 

Zaključujem razpravo. Po pojasnilu, ki ga je dal predstavnik Zakonodajno- 
pravne komisije, bomo glasovali samo o amandmajih predlagatelja, ki predlaga, 
da se vključijo v predloženo besedilo. Svoje amandmaje je Zakonodajno-pravna 
komisija umaknila. Dajem na glasovanje predlog stališč, priporočil in sklepov 
ter predlog predlagatelja, da se sprejme amandma k novi sedmi alinei V. po- 
glavja, ki smo ga danes prejeli kot sestavni del predloga stališč, priporočil in 
sklepov. Kdor je za, naj prosim glasuje! (126 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog stališč, priporočil 
in sklepov. 

Prehajamo na obravnavo 5. točke dnevnega reda, to je informa- 
cija o organiziranosti in učinkovitosti zdravstvene dejavnosti z vidika razpore- 
jenosti in delovne obremenitve zdravstvenih delavcev v SR Sloveniji, ki jo je 
Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil Antona Fazarinca, člana 
Izvršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja za zdravstveno in soci- 
alno varstvo. Informacijo sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose 
našega zbora in Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin, 
ki sta dala skupno poročilo. Poročilo ste prejeli. Prav tako ste prejeli tudi 
dopolnilno gradivo Regionalne zdravstvene skupnosti Ljubljana, in sicer pre- 
gled o dejanski razporeditvi kadrov na območju ljubljanske regije ter informa- 
cijo, ugotovitve in sklepe aktiva komunistov s področja zdravstva pri Izvršnem 
komiteju Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije. 

Ali želi predlagatelj še ustno obrazložiti informacijo? Besedo ima tovariš 
dr. Anton Fazarinc! 
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Dr. Anton Fazarinc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Na pobudo delegatov Skupščine Socialistične republike Slovenije, ki so 
zastavili vprašanje o organizaciji in delovanju ambulantne zdravstvene službe, 
zlasti v zvezi s čakanjem na sprejem v specialističnih ambulantah in v bol- 
nišnicah, smo pripravili informacijo o organiziranosti in učinkovitosti zdrav- 
stvene dejavnosti z vidika razporejenosti in delovne obremenitve zdravstvenih 
delavcev v Socialistični republiki Sloveniji. 

Naš namen je bil zlasti ugotoviti, ali so za težave in nevščečnosti pri 
izvajanju zdravstvenega varstva krivi objektivni kadrovski in organizacijski 
razlogi. Z anketo smo zbrali nekatere specifične podatke, s katerimi smo sku- 
šali osvetliti dejansko stanje, medtem ko so drugi podatki, ki so uporabljeni 
v informaciji, zbrani iz gradiv redne in uradne zdravstveno-statistične poro- 
čevalske službe. 

Osnovni namen te informacije je, da spodbudimo hitrejše samoupravno ure- 
janje nekaterih nezadovoljivih kadrovskih razmer v zdravstveni dejavnosti in 
da s tem prispevamo k temu, da se doseže čim enakomernejša obremenitev 
zdravstvenih delavcev in enakopravnejši položaj uporabnikov zdravstvenega 
varstva pri uveljavljanju pravic do zdravstvenega varstva. Naš namen je bil 
tudi, da dosežemo doseženi stopnji družbenoekonomskega razvoja ustrezen 
obseg zdravstvenega varstva in da se uvedejo najracionalnejše organizacijske 
oblike zdravstvene dejavnosti, ki bodo zagotavljale, da se lahko tak obseg zdrav- 
stvenega varstva tudi izvede. 

Informacija je bila poslana v obravnavo vsem samoupravnim interesnim 
zdravstvenim skupnostim in vsem zdravstvenim delovnim organizacijam. Infor- 
macijo so obravnavah na nekaterih regionalnih posvetih, v organizacijah Zveze 
komunistov in na seji Skupščine Zdravstvene skupnosti Slovenije. Povsod smo 
v glavnem dobili podporo za osnovne ugotovitve in nakazane usmeritve v pred- 
laganih ukrepih. 

Zlasti v zadnjem času pa smo prejeli tudi nekaj kritičnih pripomb k infor- 
maciji. Menim, da je prav, da danes spregovorim o teh pripombah: 

Med temi pripombami je tudi pripomba, da nekateri podatki ne ustrezajo, 
da niso popolnoma točni. Podatki se nanašajo na leti 1973 in 1974 in so toliko 
točni, kolikor so bih točni avtorji, ki so te podatke posredovah. Podatke za 
informacijo so poslale zdravstvene delovne organizacije, in sicer kot svoj od- 
govor na anketo ali s svojimi rednimi statističnimi poročili. 

Naslednja pripomba se nanaša na to, da nekateri podatki ne kažejo jasnih 
odnosov. Ta pripomba se predvsem nanaša na tabelo št. 1 v informaciji, v ka- 
teri je prikazano število splošnih zdravnikov. Pod to tabelo je navedeno, da 
za leto 1974 niso zajeti specialisti splošne medicine. 

Res je, da v tej tabeli niso prikazani zdravniki specialisti splošne medicine. 
Vendar moram povedati, da smo zaradi tega pozneje podrobneje analizirali 
potek odobravanja specializacij v Sloveniji in razmerje med številom splošnih 
zdravnikov vključno s specialisti splošne medicine in med specialisti ostalih 
strok. Pri tem smo lahko ugotovili, da se je v razdobju od leta 1970 do leta 
1975 to razmerje spremenilo. V letu 1970 je bilo še 33 fl/o zdravnikov splošne 
medicine od skupnega števila zdravnikov, v letu 1975 pa le slabih 26'%. 

Navedel bom še en podatek, iz katerega je razvidno, da se bo ta delež 
splošnih zdravnikov v prihodnje še poslabšal. V razdobju od leta 1970 do leta 
1975 je poprečno 11 °/i> vseh diplomantov naše medicinske fakultete izjavilo, 
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da bodo delali v osnovni zdravstveni službi, 89 % pa se jih je opredelilo za 
različne specializacije kliničnih strok. 

Ce seštejemo na posameznih področjih kliničnih specialnosti že dosedanje 
specialiste in jim prištejemo tiste, ki so sedaj na specializaciji, bomo kmalu 
na najvažnejših področjih klinične medicine imeli pokrite kadrovske normative 
že za leto 1980. Veliko slabša je situacija v nekaterih kliničnih strokah, ki so 
že sedaj deficitarne, kot so npr. rentgenologija in anesteziologija, vendar izven 
Ljubljane, in službe osnovnega zdravstvenega varstva. 

Dana je bila tudi pripomba, da so nekatere primerjave nekoliko neustrezne 
oziroma pomanjkljive, in to zlasti primerjave, ki govore o obremenitvi zdrav- 
nikov po posameznih strokah in po posameznih regijah. Ta pripomba je bila 
dana v tem smislu, da samo podatek o številu pacientov na zdravnika ali poda- 
tek o številu sprejemov na zdravnika ne daje ustrezne slike o obremenitvi teh 
zdravnikov in da bi morali prikazati v informaciji celotno obremenitev. Zlasti 
je v tem pogledu pomembna pripomba zastopnikov Kliničnega centra, ki so 
bih pri nas pred dvema dnevoma na posvetu in so ugotovili, da pri delovni 
obremenitvi nismo v zadostni meri upoštevali pedagoške, raziskovalne in raz- 
vojne aktivnosti Kliničnega centra. Pri tem pa se mora upoštevati dejstvo, da 
so razlike pri obremenitvah marsikje tudi več kot za 100 ®/o večje ali manjše in 
je vprašanje, ali so takšne razlike opravičljive tudi s to dodatno argumentacijo. 

Dobili smo tudi pripombo, da so normativi in regulativi, ki so navedeni 
v tej informaciji kot izhodišče za razpravo in samoupravno sporazumevanje o 
tem, po našem mnenju bistvenem činitelju menjave dela, glede na razvoj ozi- 
roma doseženo stopnjo medicinske znanosti pri nas neustrezni oziroma prenizki. 

V zvezi s to pripombo ugotavljamo, da imajo normativi najmanj dva vidika: 
1. strokovno-medicinski in 2. družbenoekonomski, ki je po našem mnenju 
enako pomemben. Družbenoekonomski vidik bo nedvomno pripomogel k temu, 
da bomo izvajali tako kadrovsko politiko, ki bo bolj usklađena z družbeno- 
ekonomskimi pogoji in z razvojnimi možnostmi. 

Nadalje je bil v razpravi o> informaciji naveden še en argument, ki ga tudi 
ne gre zanikati: Gre za to, da je Klinični center velika bolnišnica v gradnji, da 
se še opremlja, in da morajo zdravniki, strokovnjaki v Kliničnem centru svoj 
delovni čas deliti in ga razporejati za opravljanje raznih nalog v različnih krajih. 
Razporejanje delovnega časa za opravljanje raznih nalog v različnih krajih 
mogoče v malo manjšem obsegu kot v Kliničnem centru, je karakteristično za 
delo zdravnikov v vsej Sloveniji. Menimo, da je treba argument Kliničnega 
centra pri tem upoštevati predvsem tako, da je treba urediti delovne pogoje, ki 
zavirajo racionalno izkoriščanje delovnega časa, tako da bi zdravniki imeli kar 
največ časa za delo z bolniki, s čimer bi tudi izboljšali učinkovitost zdravnikov. 

Dobro se zavedamo, da z administrativnimi ukrepi ne bomo dosegli ustrez- 
nih rezultatov in da je to zelo slaba pot pri razreševanju zelo zapletenega 
stanja glede kadrovske politike v zdravstvu. Menimo, da bo treba v veliko večji 
meri kot doslej dati poudarek samoupravnemu sporazumevanju, čemur so 
v bistvu namenjeni vsi ukrepi, ki jih predlagamo v naši informaciji. Nujno je 
potrebno, da se v Sloveniji dokončno dogovorimo o tem, kakšni naj bodo 
kadrovski normativi. V poznejših fazah pa se bomo lahko dogovarjali o tem, 
kakšni naj bodo delovni normativi in kakšna naj bodo druga objektivna merila 
za enakopravno menjavo dela na področju zdravstvenega varstva. Vse to de- 
lamo z namenom, da se zagotovi prebivalstvu učinkovito in racionalno zdrav- 
stveno varstvo. 
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Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima delegatka Metka Močnik, 
1. okoliš, socialno-zdravstveno področje! 

Metka Močnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati. 
Skupina delegatov za socialno-zdravstveno področje 1. okoliša — Ljubljana- 
Center je obravnavala informacijo Republiškega komiteja za zdravstveno in 
socialno varstvo o organiziranosti in učinkovitosti zdravstvene dejavnosti. Po 
vsestranski razpravi je delegacija sprejela naslednja stališča: 

Številčni podatki o razvoju zdravstvene službe kažejo, da je prišlo v zadnjih 
letih do razkoraka med razvitostjo specialistične ambulantne zdravstvene službe 
na eni strani in osnovne zdravstvene službe na drugi strani. Pri tem je treba 
upoštevati dejstvo, da je gradnja Kliničnega centra nujno absorbirala ustrezno 
število visoko kvalificiranih kadrov, zdravnikov specialistov in specializantov. 
Z gradnjo novih objektov v Mariboru in Novi Gorici bo v teh mestih prišlo do 
podobne situacije. Menimo, da bo v prihodnjih letih prišlo v večini speciali- 
stičnih strok do določenega znižanja potreb po zdravnikih specialistih. To seveda 
ne velja za vse stroke enako. Pravice zavarovancev, posebej pa njihove zahteve 
v večjih mestih z urejeno in visoko kvalificirano zdravstveno službo, kot so to 
Ljubljana, Maribor in Celje, so nujno privedle do večjega pritiska na speciali- 
stično službo. Le-ta je preobremenjena, obenem pa mora obravnavati vsakega 
napotenega zavarovanca, čeprav morda ni nujno potreben specialistične 
obravnave. 

Znano je, da je mnogo težje dokazati, da je bolnik zdrav, kot pa diagnosti- 
cirati bolezen. Pritisk na bolnišnično pa tudi specialistično ambulantno službo 
se je v zadnjih letih povečal tudi zaradi izenačitve pravic v zdravstvenem 
varstvu, ki so jih sedaj deležni tudi kmetijski zavarovanci. Le-ti prihajajo mno- 
gokrat z zastaranimi in zanemarjenimi bolezenskimi primeri, ki terjajo pona- 
vadi zelo dolgo zdravljenje v bolnišnicah. 

Nagrajevanje pri razpisih prostih delovnih mest zdravnikov splošne medi- 
cine je bilo do' nedavnega zelo slabo. Sele v zadnjem času se je delno izboljšalo: 
višji osebni dohodki ob hkratnem reševanju stanovanjskega vprašanja. Koristno 
bi bilo urediti bolj smotrno štipendijsko politiko že za študente medicine, ki naj 
bi jih štipendirale zdravstvene organizacije za delo v osnovni zdravstveni službi. 
Tak način štipendiranja je uvedla v zadnjih letih celjska zdravstvena regija. 

Začasni republiški kadrovski normativi in regulativi so zastareli. Premalo 
se upošteva razvejanost posameznih strok ter že doseženi in perspektivni razvoj 
zdravstvene službe nasploh, posebej pa večine specialističnih strok. V bolniš- 
nični službi je pri kadrovskih normativih skoraj nemogoče upoštevati samo 
število bolniških postelj. Upoštevati je treba tudi laboratorijsko raziskovalno, 
zdravstveno-administrativno in organizacijsko delo, vzgojo zdravstvenih kadrov 
in mentorstvo, to je delo z zdravniki pripravniki, specializanti, in drugo. 

Seveda so te obremenitve v raznih bolnišnicah različne, vsekakor pa so 
največje v Kliničnem centru. Tako stanje pogojuje dejstvo, da še do sedaj bol- 
nišnice niso.verificirane, tako da je med njimi onemogočena pravilna in smotrna 
delitev dela. Isto velja za regulative v ambulantni specialistični službi. Brez 
dvoma je obravnava bolnikov v tistem delu ambulantne specialistične službe, 
ki je priključena bolnišnici, bolj temeljita in zato tudi bolj dolgotrajna, kot pa 
v specialističnih ambulantah, ki delujejo v okviru zdravstvenih domov. Posebej 
bi bilo potrebno upoštevati delovno obremenitev zdravnikov specialistov v su- 
perspecialističnih ambulantah, ki je po zahtevnosti zelo različna. 
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Informacija Republiškega komiteja predlaga tudi ukrepe, s katerimi se 
v načelu strinjamo. Menimo pa, da je treba pri tem paziti, da ne bomo prišli iz 
ene skrajnosti v drugo. Odobravanje specializacij od Komiteja za zdravstveno 
in socialno zdravstvo naj ne bo avtomatično in stihijsko kot do sedaj, temveč 
preverjeno na osnovi utemeljitev zdravstvenih delovnih organizacij. Mislimo, 
da avtomatična zapora specializacije ne bi koristila razvoju zdravstvene službe 
in posebej ne raziskovalnemu delu. Priznavamo, da je v nekaterih strokah prišlo 
morda v zadnjih letih do pretiranega nastavljanja specialistov in specializantov. 
Medtem pa so druge stroke, upoštevajoč delovne načrte in delovne obremenitve, 
pri tem zaostale in je njihov nadaljnji razvoj ogrožen. Menimo, da bi bilo ko- 
ristno, da dosežemo čimprej, sporazumno in dogovorno, konkretno delitev dela 
med osnovno zdravstveno službo na eni strani ter med ambulantno speciali- 
stično in bolnišnično zdravstveno službo na drugi strani, da jo funkcionalno 
uskladimo in integriramo. Koordinator takih akcij naj bi bil strokovno kvali- 
ficiran republiški forum. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Besedo ima dr. Milan Benkič, de- 
legat 6. okoliša — Celje, socialno-zdravstveno področje! 

Dr. Milan Benkič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Ko smo razpravljali v Bolnici Celje o predloženi informaciji, smo se zavedali, 
da bomo morali tudi sami veliko storiti, da bo bolniška služba organizirana 
tako, da bo zagotovljeno popolno zdravstveno varstvo, predvsem pa čim večja 
funkcionalnost, organiziranost in učinkovitost. Vso akcijo smo zastavili tako, 
da bi znotraj naše bolnice poiskali tako obliko in metodo dela, ki bi racionalizi- 
rala zdravstveno varstvo. Tako smo se odločili, da analiziramo kritične pro- 
bleme sedanjega stanja. Na podlagi take analize smo prejeli vrsto ukrepov. 
V tistih specialističnih ambulantah, kjer smo doslej ugotavljali dolgo čakalno 
dobo, smo uvedli tudi dodatne ambulante. Ležalno dobo bomo skrajšali z inten- 
ziviranjem diagnostične in terapevtske dejavnosti. Pri realizaciji tega problema 
v okviru naše bolnišnice tekoče zagotavljamo uresničevanje našega programa, 
posebno glede notranjega varčevanja, da bi tako povečali naš delež v celotnem 
procesu družbene reprodukcije. Še večjo skrb kot doslej bomo v bodoče posvetili 
kadrovski politiki, zlasti pa si bomo prizadevali, da se zmanjša fluktuacija stro- 
kovnih zdravstvenih delavcev. Že v tem obdobju pripravljamo sistem stimula- 
tivnejšega nagrajevanja, saj to prispeva tudi k tem, da prenehamo zaposlovati 
ekstenzivno. Zavedamo se, da ekstenzivno zaposlovanje lahko omejimo s kako- 
vostno preobrazbo tehnologije dela. 

Pri nagrajevanju dela se moramo zavedati, da še vedno ni dokončno rešeno 
vprašanje nagrajevanja dela, ki je daljše od polnega delovnega časa, še posebej 
pa vprašanje nadomestila za čas dežurstva in uveljavitve pravice do dnevnega in 
tedenskega počitka. Prav gotovo v naši dejavnosti delavci upravičeno sprašu- 
jejo, kdaj bomo dosegli družbenoekonomski položaj, kot ga imajo delavci ostalih 
dejavnosti združenega dela. Prepričani smo, da ga bomo dejansko uresničili 
s svobodno menjavo dela. Samo tako bomo zdravstveni delavci kot samouprav- 
ljalci v interesu družbe, kot tudi v svojem interesu, dosegli enakopravnost 
v družbenoekonomskem pogledu, pa tudi z ustavo zajamčene pravice in obvez- 
nosti. Da bi zagotovili uresničevanje interesov delovnih ljudi, se zavzemamo 
v naši bolnišnici za takšne usmeritve, ki bi pomenile podružbljanje naših služb. 
Zaradi tega smo predlagali gospodarskim in drugim organizacijam družbeni do- 
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govor. O oblikah tega se dogovorijo delegati naše bolnice in predstavniki ome- 
njenih delovnih organizacij. Slehernega člana naših organizacij združenega dela 
smo informirali o ciljih in smotrih integracije zdravstvenih delovnih organizacij. 
V širšem celjskem območju so angažirane vse sile, da bi se realizirale vse 
naloge, ki so zapisane v osnutku samoupravnega sporazuma o združitvi zdrav- 
stvenih delovnih organizacij v širšem celjskem območju v sestavljeno organi- 
zacijo združenega dela. Prepričani smo, da pomeni izvajanje tega samouprav- 
nega sporazuma najpomembnejši prispevek k stabilizacijskemu programu 
zdravstvene dejavnosti v naši regiji. 

V republiškem merilu se zavzemamo za enoten sistem financiranja zdrav- 
stvene službe na podlagi opravljenih storitev in za enoten sistem cen. Pri tem 
se bomo zavzemali za ustrezen družbeni dogovor v skladu z družbenoekonomsko 
politiko republike. 

V izvajanju zdravstvene dejavnosti smo dali prednost tistim zdravstvenim 
storitvam, ki bodo najhitreje in najbolj učinkovito zmanjšale odsotnost z dela 
zaradi bolezni in dvignile produktivnost dela delavcev v proizvodnih delovnih 
organizacijah. Pri zasnovi investicijskih programov smo izbrali najracionalnejšo 
rešitev in se odločili za tiste prioritetne investicije oziroma nabave aparatur in 
osnovnih sredstev, ki so za izvajanje zdravstvenega varstva in za zdravljenje 
ter nego bolnikov najpomembnejše in najnujnejše, ob upoštevanju najnovejših 
zakonskih predpisov, ki omejujejo nabavo. 

Kot delegat podpiram informacijo predlagatelja, ker temelji na dograje- 
vanju sistema zdravstvenega varstva, njegovi organiziranosti na podlagi delitve 
dela, kakor tudi na ekonomičnosti, racionalnosti in enotnosti pri izvajanju 
zdravstvenega varstva. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima tovariš dr. Milan Kolbe! 

Dr. Milan Kolbe: Tovarišice in tovariši delegati! Kot predstavnik 
osnovnega zdravstva bi navedel nekaj dejstev, ki govorijo v prid prioriteti 
razvoja osnovnega zdravstvenega varstva. 

Kot vam je več ali manj znano, tudi strokovni sodelavci mi lahko to potr- 
dijo, se lahko največja škoda ali pa največja korist napravi ravno na prvem 
kontaktu zdravnik-bolnik. Ta prvi kontakt predstavlja osnovna zdravstvena 
služba. Primer: Majhna nepozornost ali neustrezna obdelava bolnika ob tem 
prvem kontaktu, najsi bo zaradi objektivnih ah subjektivnih razlogov, lahko 
privede neko akutno bolezensko stanje v kratkem času do kroničnega. Ta ima 
lahko hude posledice za zdravstveno stanje prizadetega, da ne govorimo o ma- 
terialni škodi zaradi hospitalnega zdravljenja, ki je v velikem številu primerov 
neuspešno, in nezmožnosti za delo, ki se v končni posledici lahko konča z inva- 
lidsko upokojitvijo prizadetega v breme družbe. 

Želel bi opozoriti na vpliv dobro organizirane in strokovno usposobljene 
splošne zdravstvene službe na zdravstveno ekonomiko. O zdravstveni ekono- 
miki, zlasti gledano skozi prizmo gospodarske resolucije in s tem v zvezi stabi- 
lizacijskih ukrepov, vse premalo razpravljamo. Naštel bi tu tri glavne strokovne 
postavke osnovne zdravstvene službe, ki v največji meri bremenijo sklade zdrav- 
stvenega zavarovanja in gospodarske organizacije. To je prvič potrošnja zdravil, 
se pravi predpisovanje zdravil, drugič ocenjevanje zmožnosti za delo in tretjič 
bolnišnično zdravljenje. 
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Dobro organizirana in strokovno usposobljena splošna zdravstvena služba 
lahko na tem področju veliko privarčuje. Kaj bi bilo mogoče napraviti na pod- 
ročju predpisovanja zdravil itd., ne bi razpravljal. To je stvar strokovne službe. 
Sem pa prepričan, da bi se lahko marsikaj storilo! Kaj bi zmogla dobro orga- 
nizirana in strokovno usposobljena splošna zdravstvena služba s svojo preven- 
tivno in kurativno dejavnostjo v povezavi z delovnimi organizacijami, najsi bo 
to v obliki dejavnosti medicine dela ali v drugih oblikah neposrednega spora- 
zumevanja med proizvajalci zdravstvenimi delavci na področju odsotnosti od 
dela zaradi bolezni, ne bi razpravljal. To je tudi stvar strokovne službe. Mislim 
pa, da bi se dalo tudi na tem področju marsikaj zboljšati. 

In končno tretja postavka, to je hospitalno zdravljenje, ki najbolj bremeni 
sklad zdravstvenega zavarovanja. Kaj bi zmogla dobro organizirana in stro- 
kovno usposobljena osnovna zdravstvena služba, pri čemer mislim za zdravnika 
splošne prakse, patronažno službo, nego na domu, laboratorij sko-diagnostično 
obdelavo bolnika na domu, fizioterapijo, socialno obdelavo in končno tudi na 
pomoč bolnišnične službe, ki bi se lahko po potrebi vključila v to izvenbolniš- 
nično zdravljenje v obliki konziliarnih pregledov bolnikov na domu in po- 
dobno. Taka oblika strokovne povezanosti bi brez dvoma zagotavljala zdrav- 
ljenje tudi težjih bolnikov na domu na enakem strokovnem nivoju, seveda 
v okviru danih možnosti, kot v hospitali. Bilo pa bi bistveno ceneje in dostikrat 
tudi bolj ugodno za bolnika samega. 

S takim načinom dela bi lahko razbremenili številne bolnišnice, ki so danes 
brez potrebe obremenjene. Obremenjen pa je tudi visoko specializiran zdrav- 
stveni kader. Negativna posledica pa je med drugim tudi dolga čakalna doba 
za hospitalizacijo in specialistično obdelavo. 

Pri taki strokovni povezavi in sodelovanju osnovne, specialistične oziroma 
hospitalne zdravstvene službe pride lahko zdravstvena ekonomika do polne 
veljave. 

Zaradi pomanjkljive in neustrezne osnovne zdravstvene službe so upra- 
vičene vedno nove in nove zahteve po razširitvi specialističnih in hospitalnih 
kapacitet. Samo, ali je taka zdravstvena politika pravilna, je pa vprašanje. 
Medicinska fakulteta nas je učila, in najbrž še uči, preprečiti bolezen ali pa 
jo zatreti že na njenem začetku, ne pa dopustiti, da se razvije v vsej svoji raz- 
sežnosti z vsemi posledicami, ki sem jih že omenil. Zato je potrebno reševati 
našo zdravstveno službo od temeljev navzgor, to je od krepitve pozitivnega 
zdravljenja, od preventivne in kurativne dejavnosti osnovne zdravstvene službe 
na principih timskega in dispanzerskega dela pa tja do vrhunskih speciali- 
stičnih in hospitalnih ustanov, po potrebah in zmogljivostih družbe. 

Ce si predstavljamo celotno zdravstveno službo v prispodobi visoke stolp- 
nice, so bile naše dosedanje investicije in prioritete usmerjene v visoka nad- 
stropja, tj. v vrhunsko medicino in hospitale, kar je sicer bilo v danih okoli- 
ščinah nujno potrebno, vendar pa to sloni na trhlih temeljih, katere predstavlja 
osnovna zdravstvena služba. Vprašati se moramo samo o trdnosti take zgradbe 
in ali je družba pravilno usmerila razvoj zdravstvenega varstva. Menim, da so 
potrebne sistemske spremembe v našem zdravstvenem varstvu, in to na pod- 
ročju organizacije, kadrovske politike ter tudi v oblikah ali dopolnitvah načina 
financiranja zdravstvene službe, ki je danes v popolnem nasprotju z zdravstveno 
ekonomiko. 

Kot vam je znano, je dosedanje programiranje in financiranje zdravstvene 
službe slonelo na strukturi porabe iz preteklega leta, s tem da se ji je priznalo 



21. seja 77 

določeno število novih kadrov in večje število storitev. Zelo malo pa je bilo 
kvalitetnih sprememb, da ne govorim o potrebah sprotne in končne valorizacije 
programov glede na potrebe in zmogljivosti ter o sprotnem uvajanju novih kva- 
litet dela, ob racionalizaciji administracije. 

Omeniti moram tudi zdravstveno dokumentacijo oziroma administracijo, 
ki je poglavje za sebe. Ta se iz leta v leto veča in že resno ogroža strokovno 
delo zdravstvenega delavca, da ne govorim o negativni ekonomski bilanci s tem 
v zvezi. 

Za zaključek bi želel poudariti naslednje: V srednjeročnem planu razvoja 
zdravstvenega varstva je potrebno zagotoviti prioriteto osnovnemu zdravstve- 
nemu varstvu. Z organiziranjem permanentnega strokovnega izpopolnjevanja 
je treba v celoti dvigniti strokovni nivo te službe, da bi lahko ta služba, ki je 
pereča zlasti na podeželju, z vso odgovornostjo opravljala svoje delo po sodobnih 
konceptih medicinske doktrine. Dalje je treba urediti prostorske in kadrovske 
kapacitete ob sodelovanju specialistične in bolnišnične zdravstvene službe, ki 
naj del svoje dejavnosti preusmeri v izvenbolnišnično dejavnost kot pomoč 
osnovni zdravstveni službi, zlasti pri zdravljenju zahtevnejših bolnikov na 
njihovem domu. In končno je treba zagotoviti zdravniku splošne prakse ustre- 
zen status, ki mu v družbi pripada. 

Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima dr. Štefan Vučak, socialno- 
zdravstveno področje, okoliš 5! 

Dr. Štefan Vučak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V imenu skupine delegatov 5. okoliša s sedežem v Murski Soboti bom podal 
nekaj pripomb in dopolnil k informaciji, ki jo je izdelal Republiški komite. 

Na splošno so ugotovitve v informaciji pozitivne. Dosledno izvajanje pred- 
laganih ukrepov bo prispevalo k rešitvi številnih perečih problemov z zdravstve- 
nega varstva. Posebno pozitivno ocenjujemo potrebo po enakomernejši razpo- 
reditvi zdravstvenih delavcev v Sloveniji, kar je nuja posebno za manj razvita 
področja, če ne ne bomo odpravili diferenciacije v uživanju pravic zdravstvenega 
varstva. Zato je treba nujno in čimprej sprejeti kadrovske normative in regu- 
lative, ki naj služijo samoupravnemu planiranju v regiji. Pri tem pa bo odlo- 
čilni vpliv imela ekonomska moč regij, ki bo vezana tudi na solidarnostno 
prelivanje sredstev v Sloveniji. 

Ne moremo se povsem strinjati z naslovom informacije, ker je za oceno 
učinkovitosti zdravstvene dejavnosti po mnenju svetovne zdravstvene orga- 
nizacije potrebnih vsaj 20 parametrov. Informacija pa navaja samo dva: razpo- 
rejenost in obremenitev zdravstvenih delavcev. Predlagamo, da se iz naslova 
izpusti učinkovitost, saj je informacija očitno pomanjkljiva. 

V pomurski regiji je številčno razmerje med zdravniki v osnovni zdrav- 
stveni službi in bolniki v bolnišnici sicer ustrezno, saj je razmerje 63 : 37 v korist 
osnovne zdravstvene službe, vendar sta obe službi močno osiromašeni zaradi 
ekstremne fluktuacije oziroma odhajanja zdravnikov, posebno specialistov, v 
večje centre. Povprečna stalnost zdravnikov v Pomurju, posebno v osnovni 
zdravstveni službi, znaša nekaj manj kot dve leti. 

Ob tem pa presenečajo podatki o obremenjenosti bolnišničnih zdravnikov, 
ki so navedeni v informaciji. Ob preverjanju podatkov smo ugotovili, da so bili 
v številu zdravnikov posameznih oddelkov bolnišnice zajeti tudi stažisti in 
odsotni specializanti. Za ilustracijo naj navedem nekaj številk. Informacija 
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navaja osem zdravnikov na internem oddelku v letu 1973. Dejansko stanje je 
bilo v tem letu: 3 specialisti in 1 specializant. Za kirurški oddelek informacija 
navaja 10 zdravnikov. Dejansko stanje je bilo: 3 specialisti kirurgi, 1 kirurg 
je delal le zadnja dva meseca v letu in 2 specializanta. Za ginekološki oddelek 
informacija navaja 5 zdravnikov. Dejansko stanje je bilo: 1 specialist-ginekolog 
in 2 specializanta. To in dejstvo, da se delo v specialističnih ambulantah na vseh 
oddelkih bolnišnice opravlja v rednem delovnem času, prikaže dejansko obre- 
menitev bolnišničnih zdravnikov v povsem drugačni luči. Tudi primerjava šte- 
vila obdelanih bolnikov na enega bolnišničnega zdravnika in zdravnika splošne 
medicine ni ustrezna. Zaradi obsega obdelave v hospitalu so take številke 
povsem neprimerljive. Mnenja smo, da bi bilo potrebno podatke, ki se uporab- 
ljajo za podobne informacije in politične akcije, prej preveriti in dopolniti, sicer 
so interpretacije napačne in v tem primeru tudi na škodo zdravstvenih delavcev. 
Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Prosim, besedo 
ima tovariš dr. Srečko Herman! 

Dr. Srečko Herman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! In- 
formacij a o organiziranosti in učinkovitosti zdravstvene dejavnosti z vidika raz- 
porejenosti in delovne obremenitve zdravstvenih delavcev v SR Sloveniji je za 
zdravstvo pozitivna. Pozitivna je zaradi tega, ker prvič tak forum obravnava to 
družbeno službo. Zal bi informaciji lahko očitali to, kar je že pred mano delegat 
izjavil, da je pomanjkljiva glede kriterijev, po katerih naj bi se ocenjevalo delo 
zdravstvene službe. Pomanjkljiva je tudi zato, ker zajema v glavnem samo 
zdravnike, ne pa vseh zdravstvenih delavcev. Ker smo tukaj zbrani delegati 
iz vseh družbenih služb in iz gospodarstva in nam vsem ni znana situacija 
v zdravstvu, tako v Sloveniji kot v Jugoslaviji, menim, da v tej informaciji 
manjka primerjava z drugimi republikami in z vso Jugoslavijo in pa mogoče 
še s sosednjimi državami. 

V informaciji je navedeno, da je naša zdravstvena služba dosegla v povoj- 
nem razvoju neslutene uspehe. In to je res! Določene bolezni so popolnoma izgi- 
nile. Življenjska raven, ki ni odvisna samo od osebnega standarda, za katerega 
smo zadnja leta precej več investirah, se je dvignila tudi zaradi boljše zdrav- 
stvene zaščite. Po vseh teh kazalcih smo dosegli nivoje zelo razvitih držav, 
nekaterih pa celo presegli. Lahko rečem, da se je naša zdravstvena služba hitreje 
razvijala, kot pa se je gospodarstvo, zaradi tega imamo tudi nekaj težav, ker 
je razvito zdravstveno varstvo tudi dražje. 

Ce upoštevamo še to, da se razvite države vsako leto prizadevajo in uba- 
dajo s tem, kako bi zvečale odstotek v nacionalnem bruto dohodku, ki je na- 
menjen za zdravstvo in ki tudi nenehno narašča, se v Sloveniji srečujemo 
z nasprotnim fenomenom, da ta odstotek od leta 1968 naprej stalno pada. 
Navzlic temu pa je naša zdravstvena služba uspela doseči velike rezultate. 

V informaciji ni omenjena velika potrošnja zdravil. To potrošnjo spodbuja 
farmacevtska industrija, ki diktira tudi cene zdravil. 

Predlagam, da vsako leto oziroma občasno obravnavamo razvitost in učin- 
kovitost zdravstvene službe. Informacije pa morajo biti take, da bodo imeli 
delegati celovit pregled nad stanjem v zdravstveni službi. Popolnoma pa se 
strinjam z zaključki, ki jih vsebuje današnja informacija. Zdravstveni delavci 
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si bomo na svojih delovnih mestih prizadevali, da jih čimprej uresničimo. Hvala 
lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Besedo ima tovariš dr. Srečko 
Koren, predsednik Zdravstvene skupnosti Slovenije! 

Dr. Srečko Koren: Tovarišice in tovariši delegati! Organi Zdrav- 
stvene skupnosti Slovenije so s posebno zavzetostjo in pozornostjo obravnavali 
informacijo Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo, ki je 
danes na dnevnem redu seje vašega zbora. O njej je 17. 7. 1975 razpravljal 
Izvršni odbor, 25. 7. 1975 pa tudi oba zbora Skupščine zdravstvene skupnosti 
Slovenije. Informacija je bila pozitivno ocenjena predvsem zato, ker je poka- 
zala na neustrezno razporejenost zdravstvenih delavcev in prav zaradi tega tudi 
na premajhno učinkovitost osnovne zdravstvene službe. Zbudila je veliko po- 
zornost tako med zdravstvenimi delavci in organizacijami kakor tudi v zdrav- 
stvenih skupnostih. Večina nalog, ki jih informacija nakazuje, spada v pri- 
stojnost zdravstvenih skupnosti, kar je v skladu z njihovo vlogo, začrtano 
z ustavo in z zakonom o zdravstvenem varstvu. Zal zdravstvene skupnosti še 
niso organizacijsko in kadrovsko dovolj usposobljene, da bi lahko same prevzele 
vse obveznosti, ki jih terja ugotovljeno stanje. Zato bo potrebno, da bodo k raz- 
reševanju nakazane problematike prispevali svoj delež tudi drugi dejavniki, 
zlasti družbenopolitične organizacije in skupnosti. Osnovni vzrok nakazanih sla- 
bosti in pomanjkljivosti je, po> mnenju delegatov zdravstvenih skupnosti, 
neustrezna organiziranost, pomanjkanje kadra in preslaba tehnična oprem- 
ljenost osnovne zdravstvene službe, kar onemogoča njeno racionalnost in učin- 
kovitost. 

Dejstvo je, da je bila osnovna zdravstvena služba v zadnjem obdobju 
deležna premajhne družbene pozornosti. Prioriteta je bila dana bolnišnični 
službi, zlasti gradnji Kliničnega centra ter regionalnih bolnišnic; osnovna zdrav- 
stvena služba pa je ob tem stagnirala. 

Pojav, da se zdravstveni delavci, zlasti zdravniki, v zadnjem času vse bolj 
zaposlujejo v večjih mestih, posebno tam, kjer gradimo nove bolnišnice, ni 
slučajen. Zavedajo se, da bodo imeli v novih sodobnih bolnišnicah boljše delovne 
in življenjske pogoje, medtem ko jih v osnovni zdravstveni dejavnosti še dolgo 
ne bodo imeli. V času velike investicijske ekspanzije gradnje bolnišničnih ka- 
pacitet je bilo večkrat zelo poenostavljeno reševanje kadrovskih problemov. 
Namesto da bi z investicijskimi programi zagotovili potrebna sredstva za šti- 
pendiranje bodočih zdravstvenih delavcev, zlasti tistih z visoko izobrazbo, so 
se bolnišnice posluževale enostavnejše poti. Svoje kadrovske probleme so reše- 
vale tako, da so jemale osnovni zdravstveni službi prepotrebne zdravstvene 
delavce z visoko izobrazbo. Poleg tega je sorazmerno visoka koncentracija 
zdravstvenih delavcev v bolnišnicah povzročila še druge probleme. Ugotavljamo, 
da je velik porast odsotnosti z dela zaradi bolezni in poškodb tudi posledica tega, 
da osnovna zdravstvena služba prav zaradi občutnega pomanjkanja zdravnikov 
največkrat ni bila sposobna delovati in tako prispevati svoj delež k stabilizaciji 
gospodarstva. 

Čeprav je jasno, da problema odsotnosti z dela sama zdravstvena služba 
brez pomoči temeljnih organizacij združenega dela ne more uspešno reševati, 
je pa res, da bi lahko znatno več prispevala, če bi imela dovolj zdravnikov. 
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Tudi sedanji programi izobraževanja oziroma šolanja zdravstvenih delavcev 
niso preprečevali koncentracije zdravnikov v bolnišničnih centrih. Studijski 
programi namreč preveč zapostavljajo vlogo zdravnika splošne prakse in ga ne 
stimulirajo za delo v osnovni zdravstveni službi. Zelo pa spodbujajo diplomante 
medicinske fakultete, da takoj po diplomi nadaljujejo specializacijo oziroma 
študij na tretji stopnji. 

Problem je moč omiliti s prepovedjo specializacije na področjih, kjer je 
dovolj specialistov. Zato je bil upravičen ukrep Republiškega komiteja, po ka- 
terem naj se specializacija dovoli samo za tista področja, kjer specialiste de- 
jansko potrebujemo. Na drugih področjih ni racionalna in tudi družbeno ni spre- 
jemljiva, saj bi še naprej siromašila osnovno zdravstveno službo. 

Po zaslugi družbenopolitičnih organizacij, zlasti pristojnih organov Central- 
nega komiteja Zveze komunistov Slovenije, so bili v zadnjem času že sprejeti 
nekateri ukrepi in storjeni prvi koraki za spremembo politike vpisa na medi- 
cinsko fakulteto, ki naj bi preprečila dosedanjo prakso, da so se na fakulteto 
vpisovali dijaki iz večjih središč, zlasti pa iz Ljubljane, in da so po končanem 
študiju v teh središčih tudi ostali. V reševanje tega vprašanja se bodo morale 
aktivneje kot doslej vključiti občinske in regionalne zdravstvene skupnosti, ki 
bodo morale poskrbeti za zadostno število kandidatov za vpis na medicinsko 
fakulteto po regionalnem principu, upoštevajoč zlasti potrebe osnovne zdrav- 
stvene službe. Le na ta način bo mogoče pričakovati, da se bodo diplomanti me- 
dicinske fakultete vračali v posamezne regije in na podeželje v večji meri, kar 
je tudi garancija, da bo zdravstvena služba na podeželju v večji meri prišla 
do najpotrebnejših zdravstvenih kadrov. 

V razpravi je bila potrjena tudi domneva, da sedanja razporejenost zdrav- 
stvenih delavcev kaže na neustrezno funkcionalno in teritorialno organiziranost 
zdravstvene službe. Če bi bila namreč zdravstvena služba med seboj čvrste je 
povezana oziroma integrirana, bi bilo mogoče razpoložljive kadre pravilneje raz- 
porediti. Odpadle bi tudi nepotrebne in dolgotrajne razprave glede pristojnosti 
in delitve dela med osnovno, specialistično in bolnišnično zdravstveno službo. 
Zato se v celoti strinjamo z mnenjem komiteja, da na tem področju še nismo 
izkoristili vseh možnosti in da bodo potrebni odločni napori za boljšo organi- 
ziranost zdravstva v medicinskih centrih, sestavljenih organizacijah združenega 
dela in drugih oblikah združevanja. 

Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije se je tudi strinjala, da je po- 
trebno o tako pomembnih zadevah, ki jih nakazuje informacija, organizirati 
širšo javno razpravo, predvsem v delovnih organizacijah, pa tudi v temeljnih in 
regionalnih zdravstvenih skupnostih. 2e doslej izražena mnenja in stališča dele- 
gatov v organih Zdravstvene skupnosti pa jasno nakazujejo, da bo potrebno 
sprejeti tudi naslednje ukrepe: 

V celoti je treba spremeniti politiko do osnovne zdravstvene službe, ki mora 
dobiti v srednjeročnem programu zdravstvenega varstva osrednje mesto. Po- 
trebno ji je nuditi vsestransko pomoč, zlasti glede kadrovskih, organizacijskih in 
materialnih pogojev. 

Odločneje je treba začeti uresničevati funkcionalno in teritorialno integra- 
cijo zdravstvenih delovnih organizacij ob upoštevanju policentričnega sistema 
razvoja gospodarstva in družbenih dejavnosti. 

Povečati je treba napore za čimprejšnjo zgraditev predkliničnih inštitutov 
medicinske fakultete, da bi lahko čimprej odpravili omejitev vpisa na medi- 
cinsko fakulteto. 
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S spremenjeno kadrovsko politiko pa naj se zagotovi ustreznejši vpis štu- 
dentov na to fakulteto. Spremenjeni študijski program mora zagotoviti boljšo 
strokovno in družbenopolitično usposobljenost zdravstvenih delavcev. 

Pri Zdravstveni skupnosti Slovenije je potrebno takoj ustanoviti komisijo 
za izobraževanje in kadrovska vprašanja, ki naj bi v sodelovanju z drugimi 
zainteresiranimi in odgovornimi dejavniki začela kompleksno reševati kadrovsko 
problematiko na področju zdravstva. Ta komisija naj bi v najkrajšem času 
izdelala oziroma izpopolnila kadrovske normative in pripravila predlog samo- 
upravnega sporazuma o kadrovski politiki na področju zdravstva, ki naj bi ga 
sklenile vse zdravstvene skupnosti. 

O kadrovski problematiki in izobraževanju zdravstvenih delavcev naj bi 
razpravljali poleg Skupščine Zdravstvene skupnosti Slovenije tudi pristojni zbori 
Skupščine SR Slovenije. S tem v zvezi smo že predlagali izpopolnitev programov 
dela Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

V svobodno menjavo dela naj se vključijo stimulativnejše oblike nagra- 
jevanja zdravstvenih delavcev. Pri tem je treba odpraviti še razlike med posa- 
meznimi regijami zaradi različnih ekonomskih pogojev. Prvi korak v tej smeri 
je bil že storjen letos s solidarnostnim združevanjem sredstev tudi za funkcio- 
nalne izdatke osnovne zdravstvene službe. V letošnjem letu so bile deležne teh 
solidarnostnih sredstev tiste regionalne zdravstvene skupnosti, ki imajo večje 
število kmečkih zavarovancev oziroma zavarovanih oseb, to so Murska Sobota, 
Maribor, Celje in Novo mesto. 

Nadaljevati je potrebno z že zastavljeno politiko solidarnega in vzajemnega 
združevanja sredstev za potrebe manj razvitih območij in regij, ki niso same 
sposobne zagotoviti vseh sredstev za zdravstveno varstvo. V ta namen je že v 
pripravi osnutek srednjeročnega samoupravnega sporazuma, po katerem naj bi 
se solidarnostna in vzajemna sredstva povečala od dosedanjih 0,46 % od bruto 
osebnih dohodkov na najmanj 0,50 °/». 

V zdravstvenih skupnostih je potrebno tako organizirati strokovni nadzor, 
katerega naloga je spremljanje izvajanja programov zdravstvenega varstva in 
uporabe sredstev v okvirih, določenih s samoupravnimi sporazumi in družbenimi 
dogovori. 

5 stabilizacijskimi programi je potrebno zagotoviti, da bodo dosledno oprav- 
ljene sprejete naloge in da bo čimprej izvedena tudi medsebojna delitev dela 
med Kliničnim centrom in drugimi bolnišnicami ter osnovno zdravstveno službo. 
Z dokončno zgraditvijo Kliničnega centra v letošnjem letu bodo dani vsi pogoji, 
da se bo ta delitev dela opravljala tako na nivoju republike kot tudi v posa- 
meznih zdravstvenih regijah. 

Z dokončnimi stališči in sklepi, ki jih bo sprejela Skupščina Zdravstvene 
skupnosti Slovenije, upoštevajoč javno razpravo, bomo seznanili vse pristojne 
dejavnike, kakor tudi Skupščino Socialistične republike Slovenije. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Se kdo želi besedo? Besedo 
ima tovariš Miha Srakar, 29. okoliš, področje gospodarstva, Ljubljana-Bežigrad! 

Miha Srakar: Pri obravnavi informacije o organiziranosti in učinko- 
vitosti zdravstvene dejavnosti z vidika razporejenosti in delovne obremenitve 
zdravstvenih delavcev v Socialistični republiki Sloveniji je naša skupina dele- 
gatov sprejela naslednja stališča: 

6 
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Splošna zdravstvena služba naj se primerno uredi in poenoti svoje poslo- 
vanje, da bi se čakalna doba skrajšala. Po enoletnem obdobju naj zdravstvena 
služba poda o tem poročilo, ki naj bo primerjalno za enoletno obdobje. 

Glede na neprestano rast števila bolniških staležev naj se prouči možnost 
skrajšanja bolniškega dopusta, ki ga daje zdravnik splošne prakse, na čas do 
15 dni. Delovne organizacije naj bi plačevale ta čas bolniškega dopusta, daljšega 
pa naj bi plačevale skupnosti zdravstvenega zavarovanja. Skupnosti zdravstve- 
nega zavarovanja naj bi plačevale tudi ponovni bolniški dopust, če ta nastopi le 
nekaj dni po prenehanju prvih 15 dni. 

Zanimiva bi bila primerjava zdravstvenega stanja delavcev v delovnih orga- 
nizacijah, ki imajo svoje obratne ambulante, z zdravstvenim stanjem delavcev 
v organizacijah, ki takih ambulant nimajo. Prouči naj se možnost, da bi se 
obratne ambulante, ki vlagajo veliko sredstev v preventivno zdravljenje, sofi- 
nancirale iz sredstev skupnosti zdravstvenega zavarovanja, seveda če statistični 
kazalci govore temu v prid. 

Raziskati bi bilo potrebno vzroke, ki povzročajo odhajanje zdravstvenih 
delavcev v inozemstvo, in proučiti ukrepe za zajezitev njihovega odhajanja, še 

'posebej zato, ker nam po podatkih v analizah stalno primanjkuje strokovnjakov 
s tega področja. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpravljati? Nihče več? Lahko 
zaključim razpravo? Ob zaključku razprave naj ugotovim, da je bila široka 
in plodna in da so v njej sodelovali predvsem delegati socialno-zdravstvenega 
področja. Le en razpravljalec je bil iz gospodarstva. Ker je razprava podprla 
v informaciji predložene predloge, predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

Zbor združenega dela ocenjuje informacijo o organiziranosti in učinkovitosti 
zdravstvenih dejavnosti z vidika razporejenosti in delovne obremenitve zdrav- 
stvenih delavcev v SR Sloveniji pozitivno, ker realno prikazuje stanje na tem 
področju. 

Zbor podpira ugotovitve in predloge ukrepov za izboljšanje učinkovitosti in 
racionalnosti zdravstvenega varstva. 

Samoupravne interesne skupnosti zdravstvenega varstva naj skupaj z 
ustreznimi dejavniki zagotovijo hitrejši razvoj osnovnega zdravstvenega varstva, 
kar bo pripomoglo k bolj učinkovitemu in racionalnemu zadovoljevanju potreb 
občanov po osnovnem zdravstvenem varstvu. Pri tem je mišljena predvsem 
odprava dolgih čakalnih dob, pa tudi organizacijski ukrepi, ki naj prispevajo 
k hitrejšemu zadovoljevanju pravic občanov iz zdravstvenega varstva. 

V predvidenih ukrepih je treba še posebej poudariti, da je treba v največji 
meri doseči celovito integracijo zdravstvenega varstva v okviru regije. 

Zbor priporoča vsem samoupravnim interesnim skupnostim na področju 
zdravstvenega varstva in drugim zainteresiranim dejavnikom, da razpravljajo 
o organiziranosti in učinkovitosti zdravstvene dejavnosti, zlasti na svojem 
območju, ter sprejmejo v informaciji navedene ukrepe. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj spremlja stanje na tem področju, 
prouči v razpravi dane predloge ter o tem poroča Skupščini SR Slovenije naj- 
kasneje do konca prvega trimesečja 1976. 

Ima kdo kakšne pripombe k predlaganemu sklepu? Ugotavljam, da ni pri- 
pomb! Potem dajem predloženi sklep na glasovanje. Kdor je za, naj prosim 
glasuje! (130 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal 
glasovanja? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je predloženi sklep z večino glasov sprejet. 
S tem zaključujem to točko dnevnega reda in odrejam polurni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 13. uri in se je nadaljevala ob 13.40.) 

Predsednik Štefan Nemec: Nadaljujemo sejo Zbora združenega dela. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o varstvu pred požarom, ki ga je Skupščini SR Slovenije v obravnavo predložil 
njen izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Marjana Orožna, 
člana Izvršnega sveta in republiškega sekretarja za notranje zadeve, ter Doreta 
Dovečarja, pomočnika republiškega sekretarja za notranje zadeve. Osnutek 
zakona sta obravnavala Odbor za družbenopolitični sistem in Zakonodajno- 
pravna komisija, ki sta dala poročili. Poročili smo prejeli. 

Ali želi predlagatelj še ustno kaj dodati k osnutku zakona? Prosim. Besedo 
ima tovariš Dore Dovečar! 

Dore Dovečar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite mi, da poleg tega, kar je že navedeno v obrazložitvi, poudarim še 
naslednje: 

Osnovne značilnosti osnutka zakona o varstvu pred požarom so v tem, 
da se odločamo za podružbljanje celotnega področja in da skrb za urejanje 
razmer na tem področju prehaja na delovne ljudi in občane. Krepi se tudi vloga 
družbene samozaščite pri varovanju družbenega premoženja ter življenja in 
premoženja občanov pred požarom. 

Samoupravna interesna skupnost prevzema vlogo načrtovalca in urejevalca 
skupnih interesov na področju varstva pred požarom. V osnutku zakona je 
v smislu priporočil in ugotovitev Komisije Izvršnega sveta za usklajevanje dela 
inšpekcijskih organov ter drugih organov odkrivanja in pregona dana organi- 
zacija inšpekcijskih služb na področju požarne varnosti tako, da se tudi ta 
inšpekcija lahko formira v okviru medobčinskih inšpekcijskih služb. 

Osnutek zakona postavlja nov sistem financiranja, ki temelji na samo- 
upravnem sporazumevanju. 

Posebej ureja delovni čas poklicnih gasilcev v teritorialnih enotah glede na 
specifičen značaj njihovega dela. Predlagana rešitev delovnega časa je rezul- 
tat skupnega prizadevanja. Drugačna rešitev bi zahtevala ob enaki kvaliteti 
požarne varnosti približno 30 % več sredstev in kadrov. Pripombe in predloge 
odborov in Zakonodajno-pravne komisije bomo skupaj s pripombami in pred- 
logi, ki bodo dani na današnji seji zbora, proučili in upoštevali pri pripravi 
predloga zakona. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo želi besedo? Prosim. 
Besedo ima tovariš Ivan Zelenšek, delegat gospodarskega področja, Celje! 

Ivan Zelenšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupini delegatov za Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine Slovenije 
s področja Celja predlagata, da se 55. člen osnutka zakona v celoti črta, ker 
predlagani delovni čas za poklicne gasilce teritorialnih poklicnih gasilskih enot 
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ni v skladu s 23. členom zakona o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem 
delu (Ur. 1. SRS, št. 22/73). Ta člen določa, da delovni -čas ne sme biti daljši od 
42 ur na teden; to je polni delovni čas. Z razporeditvijo tedenskega delovnega 
časa se ne sme vpeljati manj kot 5 delovnih dni v tednu, to se pravi, da je 
delovni teden 5-dnevni, če ni v zakonu ali v družbenem dogovoru drugače 
določeno. Pri tem pa je zakonodajalec zavzel stališče, da se glede na naravo 
dela v določenih organizacijah združenega dela lahko vpelje z zakonom aH 
družbenim dogovorom 6—7 delovnih dni na teden, vendar delovni čas ne sme 
biti v povprečju daljši od 42 ur na teden. Iz tega sledi, da je predlagani delovni 
čas v 25. členu osnutka zakona o varstvu pred požarom v nasprotju z določbami 
23. člena zakona o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu. Osnutek 
zakona o varstvu pred požarom uveljavlja tako razporeditev delovnega časa 
za teritorialne poklicne gasilce, da bi bili prisotni na delu 2-krat ali 3-krat na 
teden, kar izhaja iz 48-urnega delovnega časa oziroma 48—72 ur tedensko. 
Tako bi bil poklicni gasilec v teritorialni poklicni gasilski enoti na mesec pri- 
soten na delovnem mestu 240 ur. kar bi mu dalo pravico do povečanega oseb- 
nega dohodka za 58 ur, ki bi jih opravil prek zakonitega delovnega časa. Ta 
pravica bi bila gasilcu teritorialne poklicne gasilske enote odvzeta, če bi sprejeli 
rešitev v 55. členu osnutka zakona o varstvu pred požarom. Predlagani delovni 
čas, ki je že vrsto let vpeljan pri večini poklicnih gasilskih enot v Socialistični 
republiki Sloveniji, ustreza poklicnim gasilcem zato, ker imajo po vsakem 
delovnem dnevu dva zaporedna dneva prosta. To pa ne ustreza njihovi osnovni 
organizaciji združenega dela, s stališča varnosti in odgovornosti, ki jih ima 
do delavca, ter notranji organizaciji. 

Poleg tega pa tako organizirani delovni čas zmanjšuje pri poklicnih gasilcih 
pri teritorialnih poklicnih gasilskih enotah občutek pripadnosti k njihovi orga- 
nizaciji združenega dela, ker jim omogoča dopolnilno zaposlitev pri drugih 
delodajalcih. Z ostrejšim delovnim časom, ki je enak predlaganemu, se ne strinja 
inšpekcija dela. V Celju je izdala odločbo, da mora zavod za požarno reševanje 
za poklicne gasilce uskladiti delovni čas z zakonom o medsebojnem delovnem 
razmerju v združenem delu. 

Uvedba zakonitega delovnega časa pri poklicnih gasilcih, ki ima za posledico 
uvedbo štirih izmen, ne bi dodatno finančno obremenila ustanovitelja, računajoč, 
da bo treba pri obstoječem delovnem času zagotoviti vsakemu poklicnemu 
gasilcu izplačilo 58 ur mesečno. K opisanemu dodajamo še, da vse teritorialne 
poklicne gasilske enote v drugih republikah delajo že več let po 12-urnem 
delavniku; pripravljajo pa se že na 8-urni delavnik. S tem je dana zadostna 
utemeljitev, da se v osnutku zakona o varstvu pred požarom 55. člen v celoti 
črta, saj je delovni čas za vse delavce v zakonu o medsebojnih razmerjih delav- 
cev v združenem delu enak. 

Delegacija predlaga, da se 65. člen osnutka zakona o varstvu pred požarom 
spremeni tako, da se glasi: »Občani in prostovoljni gasilci, ki po 58., 59. in 
63. členu tega zakona sodelujejo pri gašenju požara, pri reševanju ljudi in 
premoženja, ki jih ogroža požar, imajo pravico do nadomestila osebnega do- 
hodka oziroma zaslužka, izgubljenega med njihovo odsotnostjo z dela.« 

Predlagana sprememba oziroma dopolnitev 6. člena je potrebna zato, da 
bo bolj razločno poudarjena pravica prostovoljnih gasilcev do povračila oseb- 
nega dohodka in drugih stroškov. 

Predlagamo združitev še 71. in 72. člena osnutka zakona o varstvu pred 
požarom. Novi 71. člen naj se glasi: »Varstvo pred požarom se financira iz 
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sredstev, ki jih v skladu s tem zakonom zberejo samoupravne interesne skup- 
nosti za varstvo pred požarom. Iz teh sredstev se financirajo potrebe poklicnih 
gasilskih enot v skladu z načrtom varstva pred požarom občine in programa 
dela gasilskih enot.« Za združitev členov 71 in 72 v novi 71. člen sta se dele- 
gaciji odločili zato, ker bo v bodoče treba zagotoviti, da vse dejavnosti gasilske 
organizacije financirajo samo samoupravne interesne skupnosti požarnega 
varstva. 

Predsednik Štefan Nemec: Želi še kdo razpravljati? Besedo ima 
tovariš Alojz Kobale, gospodarsko področje, 30. okoliš! 

Alojz Kobale: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Imam tele pripombe k osnutku zakona o varstvu pred požarom: 

K 19. členu: Za 22. alineo naj se doda besedilo »pretakališča tekočih goriv«. 
Tu gre namreč za večje količine. 

K 50. členu: Mnenja smo, da bi bilo smotrneje, da se gasilske enote orga- 
nizirajo po teritorialnem načelu, ker bi organiziranje le-teh prek delovnih 
organizacij ali drugih organizacij povzročilo preveliko finančno breme za te 
organizacije. To je v 73. členu. 

Ustanovitev poklicnih gasilskih enot prek samoupravnih interesnih skup- 
nosti bi bila najprimernejša oblika, ker bi bila le tako zagotovljena zadostna 
finančna sredstva in tudi ustrezna tehnična opremljenost. 

Predsednik Štefan Nemec: Besedo ima Ivan Ošep, gospodarsko pod- 
ročje, 25. okoliš! 

Ivan Ošep: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Naša 
delegacija je tudi imela pripombe k 22. členu. Menimo, da izraz »večja koli- 
čina« v tem členu kakor tudi v naslednjih členih osnutka tega zakona ne 
precizira dovolj jasno tega pojma, posebno še z vidika obvezne ustanovitve 
gasilske enote. Zato predlagamo, da se zgoraj navedeni izraz nadomesti z bolj 
določenim. 

Dajemo tudi pripombo, da ni v interesu požarne varnosti imeti gasilsko 
enoto samo v OZD, ki so navedene v 12. členu. Morali bi zadržati sedanjo 
organiziranost gasilskih enot. 

Menimo, da bi bilo prav, da se v kazenskih določilih določi pravica man- 
datnega kaznovanja, podobno kot je to rešeno za nekatere druge inšpektorje. 
Predlog dajemo zato, da bi tako dosegli večjo učinkovitost organa, hkrati pa 
bi tudi zmanjšali administrativne izdatke za manjše kršitve. Menimo tudi, da 
bi zakon moral nakazati povezavo požarnega varstva in civilne zaščite, pred- 
vsem zaradi smotrnega programiranja nalog, pa tudi trošenja sredstev v ta 
namen. 

Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpravljati? (Nihče se ne 
javi.) Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam, 
da sprejmemo naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o varstvu pred požarom se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 

Slovenije. 
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3. Pri pripravi predloga zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih 
skupščinskih teles in v drugih gradivih ter predloge, dane v razpravi na da- 
našnji seji. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (121 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Prehajam na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o varnosti cestnega prometa, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
Izvršni svet. 

Tudi za ta zakon je predstavnik Izvršnega sveta tovariš Dore Dovečar, 
pomočnik republiškega sekretarja za notranje zadeve. 

Predlog sta obravnavala Odbor za družbenopolitični sistem in Zakonodaj no- 
pravna komisija. Poročili smo prejeli. Prav tako smo prejeli amandma skupine 
delegatov za gospodarsko področje 29. okoliša, Ljubljana-Bežigrad. Na klop pa 
smo danes prejeli amandmaje Izvršnega sveta. Prosim za uvodne besede tova- 
riša Dovečarja! 

Dore Dovečar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Osnovno vodilo pri pripravi zakona, katerega predlog boste danes obravnavali, 
je bilo, da naj bi tudi normativna ureditev kar največ prispevala k izboljšanju 
cestnega prometa in predvsem k njegovi večji varnosti. 

Pripravljalci so upoštevali utemeljene predloge in pripombe, ki so bile 
dane v razpravah k osnutku zakona, še posebej predloge in pripombe ter amand- 
maje skupščinskih teles. 

Predlagatelj sprejema vse amandmaje, ki so jih dali skupščinski odbori 
in Zakonodajno-pravna komisija, razen amandmaja k 102. členu, ki ga ne spre- 
jema zaradi istih razlogov, ki so že navedeni v stališčih Zakonodajno-pravne 
komisije, in amandmaja Zakonodajno-pravne komisije k tretjemu odstavku 114. 
člena. Predlagatelj namreč sam predlaga, da se 3. odstavek črta. S tem se strinja 
tudi Zakonodajno-pravna komisija. O plačilu stroškov se bo odločalo na podlagi 
zakona o upravnem postopku. 

K amandmajem, ki so bili predloženi na današnji seji, je stališče pred- 
lagatelja naslednje: 

Amandma delegacije 32. okoliša, Ljubljana-Šiška, v Zboru združenega 
dela naj se ne sprejme, ker 100. in 102. člen zakona o temeljih varnosti prometa 
v celoti urejata to vprašanje. 

K amandmajem skupine delegatov 4. okoliša za področje državnih organov, 
družbenopolitičnih organizacij in društev je stališče predlagatelja naslednje: 
Sprejema amandma k 26. členu, ne sprejema pa amandmaja k 32. členu, ker je 
ureditev tega vprašanja predvidena z uredbo o pravilih cestnega prometa. 
Do sedaj je bilo to urejeno v 68. členu pravilnika o pravilih cestnega prometa. 
Isto velja za sankcije. Stališče predlagatelja je tudi v skladu s priporočili 
skupščine, naj zakoni ne vsebujejo izvršilno-tehničnih podrobnosti. Predlagatelj 
sprejema amandma k 37. členu, čeprav meni, da je teh primerov malo in se bo 
to določilo največ uporabljalo pri prevozu sena. Menimo tudi, da je rešitev 
okvirno vsebovana že v 114. členu zakona o temeljih varnosti cestnega prometa 
in bi to lahko rešili tudi z navodilom. Amandmaja k 46. členu ne sprejemamo, 
ker je pomen prevzet iz kazenskega zakonika, ki pozna enako ureditev brez 
določitve zneskov. Pravosodna praksa te zneske določa v določenih obdobjih in 
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se prometni organi po njej ravnajo. V nasprotnem primeru bi bilo potrebno 
zakon zaradi valorizacije zneskov trajno spreminjati. Amandmaja k 125. členu 
ne sprejemamo, ker je to že urejeno v 4. točki 124. člena. Tudi amandmaja 
k 124. členu ne sprejemamo, ker menimo, da so zagrožene sankcije dovolj stroge. 
Odvzem vozniškega dovoljenja je sankcija, ki naj se uporabi v posebno težkih 
primerih. 

Amandma k 127. členu je pravilen, je pa to že urejeno v 2. točki 127. 
člena, kjer je prišlo do napake pri prepisovanju. Pravilno se glasi: »Voznik, 
ki parkira vozilo v nasprotju s 14. in 16. členom.« 

Predlagatelj poleg navedenega predlaga, da zbor sprejme njegove amand- 
maje k 55. in 113. členu ter nov 114. člen. 

Predsednik Štefan Nemec: Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
Ne želi nihče razpravljati? Prosim! Besedo ima Ilija Milanovič, delegat 32. 
okoliša! 

Ilija Milanovič: S stališčem predlagatelja se ne strinjam. Naš 
amandma le dopolnjuje rešitev v zakonu o varnosti cestnega prometa glede 
železniških prehodov in zapornic. Prizadevamo si za povečano varnost v pri- 
merih, ko gre za bolezen zaporničarja ali za tehnične okvare avtomatskih 
zapornic ali signalov. 

V takih primerih udeleženec cestnega prometa misli, da je pot prosta, ker 
na primer rdeča lučka ne gori. Vlak pa je na progi. Mislim, da ne gre za 
načela, temveč za večjo varnost, ki bi jo lahko zagotovili s predlaganim 
amandmajem: udeleženec bi se moral primerno prepričati, ali je prosta pot 
ali ni. 

Predsednik Štefan Nemec: K besedi se je prijavil predstavnik Zako- 
nodajno-pravne komisije. Besedo ima Stane Boštjančič! 

Stane Boštjančič: Glede na to, da je predlagatelj črtal tretji od- 
stavek 114. člena, na katerega se je nanašal amandma Zakonodajno-pravne 
komisije, Komisija amandma umika. Povem naj še, da se Komisija strinja 
s stališči predlagatelja k predlaganim amandmajem. 

Predsednik Štefan Nemec: Katerega umikate? 

Stane Boštjančič: K 114. členu. To je tisti amandma, ki se nanaša 
na stroške. 

Karel Franko: K amandmaju skupine delegatov 4. okoliša k 26. členu 
imam tole pripombo: Obrazložitev pravi, da mora biti predelan vprežni voz, 
ki ga vleče po cesti kmetijski traktor, tudi predpisano opremljen, in sicer 
v skladu s pravilnikom o opravah, opremi, dimenzijah in skupni teži vozil 
v cestnem prometu. Znano mi je, da pravilnik tudi navaja, da morajo biti vsi 
priklopniki opremljeni z zračnimi zavorami. Zaradi številnih tehničnih ovir 
kmečki voz ne more imeti takih zavor. 

2. Amandma k 37. členu se glasi, da mora biti tovor tako naložen, da ne 
sega prek bočnih stranic. Ta določba zakona se bo težko uporabljala pri prevozu 
sena. Hvala lepa. 
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Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Vi ne predlagate nobenega 
amandmaja. Kdo še želi razpravljati? Prosim! Besedo ima tovariš Jože Fras, 
področje državnih organov, 4. okoliš — Maribor! 

Jože Fras: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Glede na sta- 
lišča predstavnika predlagatelja umikam amandma k 32. členu in v zvezi 
z njim k 126. členu, dalje k 125. in 124. členu. Ostanejo samo amandmaji k 26. 
in 37. členu in pa deloma k 127. členu, kjer gre za tiskovno napako. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Samo majhno pomoč! Ostali so torej 
amandmaji k 26. in 37. členu? Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Nihče več? 
Lahko zaključim razpravo? Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje 
o amandmajih. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih Odbora za družbenopolitični sistem 
k 33. členu, k naslovu »12. Nanašanje blata na vozišče«, k 41., 84., 125. in k 
127. členu. 

Sprašujem predlagatelja in Zakonodajno-pravno komisijo, ali se z vsemi 
temi amandmaji strinjata! (Da.) Dajem na glasovanje amandmaje Odbora za 
družbenopolitični sistem, katere podpirata tudi Zakonodajno-pravna komisija 
in predlagatelj. Kdor je za te amandmaje, naj prosim glasuje! (119 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Z večino glasov so amandmaji Odbora za družbenopolitični sistem sprejeti. 
Sedaj bomo glasovali o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije k 2., 

6., 11. členu, k naslovu »3. Usposabljanje voznikov motornih vozil.«, k 69., 71., 
95., 113., 131. in k 136. členu. Izvršni svet se strinja z vsemi amandmaji, ki sem 
jih navedel. 

Dajem na glasovanje amandmaje Zakonodajno-pravne komisije. 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (119 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 

(1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 
Ugotavljam, da so amandmaji Zakonodajno-pravne komisije sprejeti z 

večino glasov. 
Prehajamo na glasovanje o amandmajih Izvršnega sveta k 55., 113. in 

k 114. členu. 
Predstavnik Zakonodajno-pravne komisije se strinja z vsemi temi amand- 

maji. 
Kdor' je za, naj prosim glasuje! (122 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 

(2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da so amandmaji Izvršnega sveta z večino glasov sprejeti. 
Prehajamo na glasovanje o amandmaju, ki ga je dala skupina delegatov 

za gospodarsko področje 29. okoliša, Ljubljana-Bežigrad, k 102. členu. Zakono- 
dajno-pravna komisija ne sprejema tega amandmaja z obrazložitvijo, da celo 
zožuje odškodninsko odgovornost. Izvršni svet se prav tako ne strinja s tem 
amandmajem. 

Glasujmo! Kdor je za amandma, naj prosim glasuje! (24 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (59 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (36 delegatov.) 

Amandma ni sprejet. 
Sedaj prehajamo na glasovanje o amandmajih, ki jih je dala skupina dele- 

gatov 4. okoliša s področja državnih organov. Ostala sta le amandmaja k 26. 
in k 37. členu. 

Izvršni svet in Zakonodajno-pravna komisija se z amandmajema strinjata. 
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Dajem amandmaja k 26. in 37. členu, ki ju je dala skupina delegatov 4. oko- 
liša, na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (93 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (16 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (14 delegatov.) 

Amandmaja sta z Večino glasov sprejeta. 
Prehajam na glasovanje o amandmaju, ki ga je dala delegacija 32. okoliša, 

Ljubljana-Siška, naj se za 13. členom doda nova 4. točka in nov 14. člen. 
Izvršni svet in Zakonodajno-pravna komisija se z amandmajem ne stri- 

njata. 
Dajem amandma na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (52 dele- 

gatov glasuje za.) Je kdo proti? (36 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (36 delegatov.) 
Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 
S tem smo opravili glasovanje o amandmajih. Dajem na glasovanje pred- 

log zakona o varnosti cestnega prometa v celoti. Kdor je za, naj prosim 
glasuje! (114 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(5 delegatov.) 

Predlog zakona o varnosti cestnega prometa je z večino glasov sprejet. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Predlog zakona so obravnavah: Odbor za stanovanjsko-komunalna vpra- 
šanja in varstvo okolja našega zbora in Odbor za urbanizem, stanovanjsko- 
komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora občin, ki sta dala skupno poro- 
čilo, in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako dala poročilo. Ta poročila 
smo prejeli. Prejeli smo tudi amandmaje Skupščine občine Celje. Danes pa smo 
prejeli na klop tudi amandmaje Izvršnega sveta. Pričenjam razpravo. Kdo želi 
besedo? Prosim. Besedo ima predstavnik predlagatelja dr. Miro Saje! 

Dr. Miro Saje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Z novim zakonom nadomeščamo zakon o komunalnih delovnih organizacijah, 
ki upravljajo komunalno dejavnost posebnega družbenega pomena. Predlog 
zakona je nekoliko bolj dodelan. V njem je upoštevana večina pripomb iz 
javne razprave, upoštevane so pa tudi že nekatere prve izkušnje izvajanja 
ustave v zvezi s samoupravnim organiziranjem na tem področju. Z novim 
zakonom odpravljamo določeno obliko državne kontrole in vmešavanja v delo 
tistih organizacij združenega dela, ki delno ali pa v celoti opravljajo komu- 
nalno dejavnost posebnega družbenega pomena. Prvina tega zakona je v tem, 
da se širši družbeni interes v teh dejavnostih uveljavlja pretežno v okviru 
samoupravnega organiziranja. 

Zakon na nov način, v skladu z ustavnimi rešitvami, povezuje uporabnike 
komunalnih storitev in delavce v komunalnih dejavnostih, ki so posebnega druž- 
benega pomena, obenem pa seveda omogoča, da se nadaljuje tudi že bolj široko 
uveljavljena praksa, da se delovni ljudje in občani za zadovoljevanje svojih 
komunalnih potreb organizirajo v krajevni skupnosti sami ali pa v posebnih 
organih v krajevni skupnosti odločajo o vseh vprašanjih na področju komunal- 
nih dejavnosti. 

Temeljna vrednost zakona je tudi v tem, da natančneje opredeljuje tiste 
zadeve, ki so skupnega pomena za uporabnike komunalnih storitev ter po- 
membne za skladnost urbanega razvoja in zato o njih skupaj odločajo uporabniki 
in delavci v komunalnih organizacijah združenega dela. Pri tem zakon postavlja 
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samo okvire in tako omogoča, da se samoupravna organiziranost prilagodi 
dejanskim razmeram na posameznih območjih. Tako se bo lahko uresničila 
ustavna intencija o vplivu uporabnikov na vse poglavitne odločitve v razvoju 
tistih komunalnih dejavnosti, ki jih zakon razvršča med dejavnosti posebnega 
družbenega pomena. 

Zakon je bil v široki javni razpravi. Skupnost slovenskih občin in Gospo- 
darska zbornica Slovenije sta o njem organizirali dvodnevno politično in stro- 
kovno razpravo. Zasnova zakona je dobila javno podporo. V razpravi v Skupščini 
so delegati predložili nekatere amandmaje. Predlagatelj sprejema vse amand- 
maje matičnega odbora za komunalna vprašanja in Zakonodajno-pravne komisi- 
je in zato naproša delegate, da o predlogu zakona razpravljajo in da ga sprej- 
mejo. 

Predsednik Štefan Nemec: Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
Prosim, tovariš Ivan Zelenšek! 

Ivan Zelenšek: Delegacija iz občine Celje umika amandma k 3. členu 
tega zakona, ker soglaša s tolmačenjem Zakonodajno-pravne komisije. Drugih 
amandmajev delegacija ne umika. 

Predsednik Štefan Nemec: Ne postavljate nobenih amandmajev več! 
Ali je točno, tovariš Zelenšek? 

Kdo še želi razpravljati? Prosim. Besedo ima tovariš Ernest Draš, obrtna 
dejavnost, okoliš 4 s sedežem v Mariboru! 

Ernest Draš: Zadolžen sem, da vprašam, kaj je z obrtniki, ki jim 
je z obrtnim zakonom omogočeno opravljanje dimnikarske obrti in jo tudi 
opravljajo. Po nekaterih podatkih pokrivajo ti obrtniki eno tretjino območja 
Slovenije, predvsem v pasivnih in oddaljenih krajih, kjer ni ekonomskih po- 
gojev, da bi opravljanje dimnikarske službe prevzele organizacije združenega 
dela. Dimnikarske storitve morajo biti opravljene, ni pa pogojev, da bi se 
družbena skupnost lahko odrekla storitvam samostojnih obrtnikov na takih 
območjih. Predlog zakona o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega 
pomena onemogoča tako obrt. Bilo bi potrebno v zakonu omeniti, da lahko 
te usluge opravljajo še naprej obrtniki in naj se v 27. členu doda besedilo: »ali 
samostojni obrtniki«. V večini primerov gre za starejše obrtnike, katerih pre- 
kvalifikacija ah zaposlitev bi bila zelo težka in v nasprotju z obrtnim zakonom. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima 
tovariš Adolf Jurše! 

Adolf Jurše: Imam pripombo k 3. členu, v katerem je skopo nave- 
dena javna razsvetljava v naseljih. Javna razsvetljava je v pristojnosti organi- 
zacij združenega dela, ki niso komunalne organizacije združenega dela, zato 
predlagam, da se tu točno opredeli urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave. 
Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Zeli še kdo razpravljati? Ne želi 
nihče več? Prosim tovariša dr. Sajeta, da odgovori na ti dve vprašanji, glede 
dimnikarjev in javne razsvetljave! 
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Dr. Miro Saje: Tovariši delegati! Status dimnikarjev urejata dva za- 
kona, zakon o obrti in zakon o dimnikarski službi. Materialnih pravic in obvez- 
nosti, ki jih nalagata ta dva zakona dimnikarskimi obrtnikom, v ničemer ne 
spreminja naš zakon o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena. 
Vendarle, kadar organizacije združenega dela opravljajo dimnikarsko službo, 
velja zanje v celoti zakon o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega 
pomena. 

Kar zadeva predlog tovariša Juršeta, mislim, da je primerneje, če rečemo 
»javna razsvetljava v naseljih«, kakor »urejanje in vzdrževanje javne raz- 
svetljave«. Pri tem vsebuje pojem javna razsvetljava vse elemente: urejanje, 
vzdrževanje, enostavno in razširjeno repodukcijo itd. 

To pa je za komunalno gospodarstvo ugodneje kot pa omejitev na urejanje 
in vzdrževanje. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Ali sta tovariša zadovoljna z odgovorom? 
Besedo ima tovariš Adolf Jurše! 

Adolf Jurše: Ce gre le za opis, se strinjam z vami. Samo distribucija 
ni komunalna organizacija združenega dela, v predlogu pa piše, da so to komu- 
nalna podjetja oziroma da je ta oskrba v pristojnosti komunalnega podjetja. 
To ni skladno. Razen tega, ali to za mesta ne velja? Ce človek dobi gradivo 
5 minut pred začetkom seje, ne vem, kaj bi rekel na to! 

Dr. Miro Saje: Mislim, da gre za načelna vprašanja. Naselje je tudi 
mesto; o tem ni dvoma. Ce je javna razsvetljava tudi v pristojnosti elektro- 
gospodarstva, velja poseben zakon, ki predpisuje posebno samoupravno orga- 
nizacijo. Vendar kadar nastopa javna razsvetljava kot element oskrbe naselja, 
potem je to komunalna dejavnost. Mislim, da bi bilo prav, da bi ostala sedanja 
terminologija: »oskrba naselij z javno razsvetljavo« oziroma »javna razsvetljava 
naselij«. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Želi še kdo razpravljati? Prosim! Besedo 
ima predstavnik Gospodarske zbornice tovariš Stane Vernik! 

Stane Vernik: Tovarišice in tovariši delegati! Samo eno vprašanje 
predstavniku predlagatelja, glede na stališče, ki sta ga zavzela Izvršni odbor 
za obrt in Izvršni odbor temeljnih organizacij združenega dela komunalnega 
in stanovanjskega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije. 3. člen 
uvršča opravljanje dimnikarskih storitev med komunalne dejavnosti poseb- 
nega družbenega pomena. Vprašanje je, ali zaradi tega dimnikarska dejavnost 
ni več obrtna dejavnost marveč komunalna. Predstavnik predlagatelja je pouda- 
ril, da ostajajo vse obligacije samostojnih obrtnikov, ki izvirajo iz obrtnega 
zakona. To se pravi, da se potem ta dejavnost deli na dvoje: na obrtno de- 
javnost, ki jo opravljajo samostojni obrtniki, ter na komunalno dejavnost, ki 
jo opravljajo delovne organizacije združenega dela. Glede na to zadeva ni jasna. 

Predsednik Štefan Nemec: Prosim, tovariš Saje! 

Dr. Miro Saje: Tovariš predsednik! O tem predlogu sta razpravljala 
oba matična odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja. 
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V odborih je bila dana taka obrazložitev, kot sem jo povedal tudi tukaj in tako 
stališče je bilo tudi sprejeto. Tako stališče zagovarja tudi predlagatelj zakona. 

Menimo, da ni glede pravic in obligacij, ki jih določa zakon o dimnikarski 
službi in zakon o obrti, nobenega dvoma in zakona še naprej veljata za to obrtno1 

dejavnost. Tako bomo uporabljali v konkretnem primeru vse tri zakone. 

Predsednik Štefan Nemec: Je odgovor zadovoljiv? Želi še kdo raz- 
pravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in pre- 
hajam na glasovanje. Najprej bomo glasovali o amandmajih. 

Glasovali bomo o amandmajih Odbora za stanovanj sko-komunalna vpra- 
šanja in varstvo okolja našega zbora in Odbora za urbanizem, stanovanjsko- 
komunakia vprašanja in varstvo okolja Zbora občin, in sicer k 4. členu, k VI. 
poglavju, k 18. členu, k 21. členu in k 24. členu. 

Izvršni svet se s temi amandmaji strinja, prav tako tudi Zakonodajno- 
pravna komisija. 

Dajem na glasovanje te amandmaje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (119 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (3 delegati.) 

Amandmaji Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja 
so sprejeti z večino glasov. 

Prehajamo na amandmaje, ki jih je dala Zakonodajno-pravna komisija, in 
sicer k 28. členu in k 21. členu. 

Predlagatelj se s tema amandmajema strinja. Kdor je za ta amandma, 
naj prosim glasuje! (125 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Amandmaja sta soglasno sprejeta. 
Sedaj imamo še amandma Izvršnega sveta, ki je bil predložen danes na 

klop in se nanaša na 3. člen. Zakonodajno-pravna komisija se z amandmajem 
strinja, Odbor prav tako. 

Dajem amandma Izvršnega sveta k 3. členu na glasovanje. Kdor je za, naj 
prosim glasuje! (120 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (2 delegata.) Se je 
kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Amandma Izvršnega sveta je z večino glasov sprejet. 
Sedaj glasujemo o zakonu o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega 

pomena v celoti. 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (125 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 

(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zakon o komunalnih dejavnostih soglasno sprejet. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem zavarovanju kmetov, ki ga 
je Skupščini predložil Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovarišico Anko Tominšek, 
namestnico republiškega sekretarja za delo. 

Osnutek sta obravnavala Odbor za agrarno politiko in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta dala poročili. Prejeli smo tudi pripombe in predloge od Skup- 
nosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja in stališče kmečke sekcije 
Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. 

Prosim tovarišico Anko Tominšek, če da še dodatno obrazložitev! 

Anka Tominšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Glede na obširno obrazložitev osnutka zakona, v kateri so opisana izhodišča 
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in cilji predlaganih sprememb in dopolnitev ter njihove finančne posledice 
tako za kmete kot za družbo, bi se v uvodni besedi omejila le na nekatera naj- 
pomembnejša vprašanja, ki jim je bila tudi v dosedanjih razpravah o osnutku 
zakona posvečena posebna pozornost. Ta vprašanja so: solidarnostna udeležba 
družbe pri pokrivanju izdatkov za pokojnine kmetov, oblikovanje pokojnine in 
služba za odmero, pobiranje in odpisovanje prispevkov od kmetov zavarovancev. 

Starostno zavarovanje kmetov je bilo v naši republiki uvedeno leta 1972, 
medtem ko so v drugih republikah šele v teku priprave za uvedbo tega zava- 
rovanja. To zavarovanje sloni na stališčih, ki jih je sprejela konferenca ZKS 
leta 1970 ob obravnavi ekonomsko-socialne problematike kmetijstva in repu- 
bliška skupščina maja 1970 ob obravnavi problematike kmetijstva. 

Bistvo teh izhodišč je, naj starostno zavarovanje kmetov prispeva h kre- 
pitvi socialne varnosti kmečkega prebivalstva, kar je eden od bistvenih pogojev 
za družbenoekonomski napredek v kmetijstvu, in da je glede na ekonomsko 
moč dela kmečkega prebivalstva ter starostno struktro kmetov nujna družbena 
pomoč pri pokrivanju izdatkov starostnega zavarovanja kmetov. To politično 
stališče o družbeni pomoči oziroma solidarnost je bilo kot načelo uzakonjeno, 
pri čemer je zakon opredelil obseg solidarnosti družbe, tako da družba pokriva 
polovico izdatkov, in sicer dve tretjini republika, drugo tretjino pa občine, 
medtem ko plačajo kmetje sami polovico vseh izdatkov po načelih vzajemnosti 
in solidarnosti. 

Predloženi osnutek ne spreminja omenjenega načela o solidarnosti družbe, 
temveč ga ohranja oziroma celo nakazuje, da bi bila ta solidarnost po načelih 
družbenega dogovarjanja in sporazumevanja v prihodnje lahko določena na 
višji ravni, kot je bila doslej. Naj posebej opozorimo, da je ta solidarnost uteme- 
ljena glede na minulo delo kmetov. Predloženi osnutek pa prinaša bistveno 
novost glede načina uresničevanja te družbene solidarnosti, ki pomeni uveljav- 
ljanje novih ustavnih odnosov tudi na področju starostnega zavarovanja kme- 
tov. Po predlagani koncepciji naj bi o tej solidarnosti neposredno odločali in 
ju tudi nosili delavci v združenem delu, ki dejansko že danes nosijo del tega 
bremena, le da o njem ne odločajo. 

Danes je namreč solidarnostna udeležba družbe pri pokrivanju izdatkov 
za pokojnine kmetov vsebovana v republiškem in v občinskih proračunih. Repu- 
blika in občine pa predvsem z davki, katerih poglavitni vir je dohodek združe- 
nega dela, zagotavljajo sredstva za izpolnjevanje te obveznosti. Prepričani 
smo, da bodo delavci v združenem delu tudi tokrat pokazali svojo visoko zavest 
in solidarnost do kmeta, tako kot so jo pred kratkim, ko so se na podlagi 
ene od osebnih oblik izjavljanja odločili, torej z referendumom, za združitev 
delavskega in kmečkega zdravstvenega zavarovanja. 

Kar zadeva funkcijo te solidarnosti družbe, je uzakonjeno naslednje na- 
čelo: Proračunski prispevek republike ima dve funkciji. Manjši del tega 
prispevka gre v korist vseh kmetov zavarovancev, glavni del pa samo v korist 
ekonomsko šibkih kmetov. To pomeni, da ima socialni značaj, to je zagotoviti 
pokojnine tistim, ki niso zmožni v celoti ali deloma prispevati toliko kot eko- 
nomsko močnejši kmetje. 

Proračunski prispevki občin pa imajo v celoti socialni' značaj. Ta vidik se 
izraža v obliki odpisovanja prispevkov, ki gredo v breme proračunov. Po 
osnutku zakona naj bi solidarnostna udeležba družbe in njen obseg postala 
predmet družbenega dogovarjanja in samoupravnega sporazumevanja o skupni 
porabi, saj je vsebina skupne ne pa proračunske porabe. Ta obveznost torej 
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ne bi bila več postavka proračunov republike in občin, temveč posebna in 
samostojna postavka splošne bilance sredstev, iz katere bi morale biti skladno 
z ustavo razvidne obveznosti do vseh oblik splošne in skupne porabe. V procesu 
dogovarjanja in sporazumevanja o skupni porabi pa je poglavitni dejavnik 
dogovarjanja prav delavec v združenem delu. Na ta način je tudi bistveno 
spremenjen položaj kmetov oziroma njihove samoupravne interesne skupnosti, 
saj bi se ta skupnost dogovarjala neposredno z delavci v združenem delu o 
uresničevanju te solidarnosti. S tem bi se kmetje neposredno z delavci pogo- 
varjali tudi o višini pokojnine, razširitvi kroga zavarovancev, povečanju pravic 
in o drugih vprašanjih, pomembnih za nadaljnji razvoj starostnega zavaro- 
vanja. Po sedaj veljavnem zakonu pa se ta skupnost z državo pogovarja o obsegu 
te solidarnosti mimo združenega dela. 

V nakazanem procesu pa bo potrebno tesno sodelovanje in dogovarjanje 
med Skupnostjo starostnega zavarovanja kmetov ter Skupnostjo pokojnin- 
skega zavarovanja delavcev. Skladno z ustavnimi načeli se bo to sodelovanje 
in dogovarjanje razvijalo izključno po samoupravni poti brez kakršnekoli za- 
konske prisile. To želimo izrecno poudariti glede na nekatere pripombe, iz 
katerih lahko zaključimo, da morda tega temeljnega izhodišča nismo uspeli 
najustrezneje formulirati tudi v samem besedilu osnutka zakona. Naj posebej 
opozorimo še na to, da takšno sodelovanje in dogovarjanje še ne pomeni integra- 
cije obeh skupnosti v eno ali izenačevanje pravic kmetov in delavcev. Inte- 
gracija je stvar procesa ter volje in odločitve prizadetih dejavnikov samih, 
upoštevajoč ekonomske sposobnosti kmeta in delavca, kar pa mora biti sprejeto 
po samoupravni poti. 

Menimo, da je predlagana rešitev glede na ustavna načela o zagotavljanju 
sredstev za skupno in splošno porabo bolj sprejemljiva, kot pa sedanja rešitev, 
to se pravi proračunsko financiranje. Nadaljnje pomembno vprašanje je obliko- 
vanje pokojnine. Ob uvedbi zavarovanja je znašala pokojnina 250 din, sedaj 
znaša 300, v prihodnjem letu pa naj bi znašala nekaj nad 400 dinarjev. Bistvena 
novost osnutka je v tem, da bo tudi kmečka pokojnina spremljala družbeno- 
ekonomska gibanja ter tako ohranjevala svojo realno vrednost oziroma jo celo 
povečevala, skladno z gibanjem življenjskega standarda delavcev. 

Po osnutku zakona naj bi bil kot podlaga za nov način oblikovanja pokoj- 
nine mejni znesek najnižjih pokojninskih prejemkov, medtem ko je bila pri- 
pomba, da bi bil bolj primeren instrument povprečni nominalni osebni dohodek 
na zaposlenega delavca. 

In končno še nekaj besed o vprašanjih službe za odmero, pobiranje in 
odpisovanje prispevkov. Čeprav gre na prvi pogled za tehnično vprašanje, 
pa moram poudariti, da je od rešitve tega vprašanja odvisna učinkovitost izva- 
janja samega zavarovanja. Uveljavljanje novih ustavnih odnosov na tem pod- 
ročju terja, da tudi glede ureditve tega vprašanja uveljavimo bistvene spre- 
membe. Te so v tem, da pristojnost za urejanje teh vprašanj preide od državnih 
na samoupravne organe skupnosti. Po osnutku naj bi začasno, v prihodnjem 
letu, še davčni organi odmerjali in pobirali tak prispevek. 

Kar zadeva samo odpisovanje, bodo o tem odločali organi skupnosti po 
kriterijih, ki jih bo oblikovala samouprava, torej ne bodo več odločale komi- 
sije, ki so danes organ občinskih skupščin. 

Upoštevajoč, da Skupnost starostnega zavarovanja kmetov nima lastne 
strokovne službe in da ustanovitev službe za izvajanje omenjenih nalog z vidika 
racionalne porabe tako družbenih sredstev kot sredstev samih kmetov ne bi 
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bila primerna, bo potreben dogovor o tem, kdo naj bi v prihodnje te naloge 
izvajal. To vprašanje bo potrebno reševati v zvezi z reševanjem racionalnega 
organiziranja strokovnih služb za učinkovito delo interesnih skupnosti nasploh. 

Pri pripravi predloga zakona bo predlagatelj proučil in upošteval doslej 
dane pripombe ter stališča, ki jih bodo danes sprejeli pristojni zbori. 

V imenu predlagatelja predlagam, da zbor sprejme osnutek zakona. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa. Kdo želi besedo? Prosim, 
Jože Fras! 

Jože Fras: Skupina naše delegacije državnih organov je na pobudo 
občinske konference Socialistične zveze oziroma njenega sveta za kmetijstvo 
sprejela naslednje pripombe: 

1. Strinjamo se z osnutkom, predlagamo pa, da naj se ne črtajo členi 37—52, 
ker bi bil zakon s tem pomanjkljiv. 

2. Zakon naj bi točno določal, kdo odmerja in izterjuje prispevke ter 
kateri zavezanci so kmetje. 

3. Razširi naj se krog upravičencev do kmečke pokojnine na kmete pre- 
užitkarje, ki so izročili svoje posestvo kmetu delavcu, saj bo tudi ta delavec 
kmet po novih predpisih prispeval v sklad pokojninskega zavarovanja kmetov. 

4. Kmečka pokojnina naj se odmerja v procentih od najnižjega osebnega 
dohodka v SR Sloveniji v preteklem letu. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? Pro- 
sim. Besedo ima tovariš Jože Tavčar, gospodarsko področje! 

Jože Tavčar: Skupini delegatov Zbora združenega dela in Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije iz občine Kranj sta na skupnem sestanku obravnavali 
osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem zavaro- 
vanju kmetov. V razpravi je delegat iz Save Kranj, industrije gumijevih, 
usnjenih in kemičnih izdelkov, navzoče informiral o tem, da se njihova konfe- 
renca delegacij strinja in podpira sprejem omenjenega zakona, da pa se 
Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije postavi naslednje vprašnje: »Koliko 
se bodo zmanjšale obveznosti organizacij združenega dela do proračuna, glede 
na to, da po sprejetju spremeb zakona proračuna ne bo imel več obveznosti 
do financiranja in organizacije izplačil za starostno zavarovanje kmetov.« 
Prosimo za pismeni odgovor, ker sta se obe skupini dogovorili in sta upoštevali 
priporočilo s konference delegatov iz Save in ga tudi podprli. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Hvala! Kdo še želi razpravljati? Prosim. 
Tovariš Henrik Smogavc, kmetijsko področje, 3. okoliš — Ptuj! 

Henrik Smogavc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov Zbora združenega dela 14. okoliša za gospodarsko 
področje in skupina delegatov 3. okoliša za kmetijsko dejavnost sta na sestanku 
skupin, ki je bil v petek 3. 10. 1975 v Ptuju, obravnavali gradivo za 21. sejo 
Zbora združenega dela, ki je danes v Ljubljani. Člani obeh skupin Zbora zdru- 
ženega dela so sprejeli naslednja stališča in pripombe: 

K 9. točki dnevnega reda, to je osnutku zakona o> spremembi in dopolnitvi 
zakona o starostnem zavarovanju kmetov: Člani skupin podpiramo mnenje 
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Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije, ki meni, da je glede na 
ustavne določbe o samoupravnem zagotavljanju sredstev v okviru Skupnosti 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja delavcev vprašljivo, ali je mogoče 
z zakonom določiti obveznosti delavca in drugih delovnih ljudi, združenih 
v tej skupnosti, da prispevajo del sredstev za starostno zavarovanje kmetov, 
združeno v Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov. Delegati zbora in nave- 
denih dveh skupin so mišljenja, da je potrebno solidarnostno zagotavljanje sred- 
stev v ta namen sprejeti po samoupravni, ne pa po zakonski poti. 

K 4. členu osnutka zakona: Določba 9. in 10. člena osnutka odloka naj se 
črta oziroma naj se opusti določba, ki govori, da bodo samo še v letu 1975 
prispevek odmerjali, pobirali in izterjevali pristojni občinski upravni organi 
in davčne službe. Delegati so to stališče sprejeli zato, ker menijo, da je v se- 
danjem stabilizacijskem obdobju in glede na finančne težave, ki jih ta skupnost 
ima, nemogoče vpeljati še nove izterjevalne službe. 

Delegati predlagajo, da naj bi z ustreznim odstotkom od katastrskega 
dohodka pritegnili k plačevanju prispevka za starostno zavarovanje kmetov 
tudi delavce kmete. To rešitev so predlagali delegati kmetje, in sicer zato, ker 
se nam iz dneva v dan zmanjšuje število zavezancev prispevka za starostno 
zavarovanje kmetov. Pa še ti v visokem odstotku prosijo za olajšave oziroma 
odpise. V Slovenski Bistrici je bil na primer prispevek odmerjen 1500 zave- 
zancem, kar 1200 pa jih je zaprosilo za oprostitev plačila prispevka. 

Ce dodam, da je 85 %> slovenske zemlje v lasti občanov, so pripombe, 
katere sem prej navedel, toliko bolj pomembne. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima 
tovariš Stane Ratej! 

Stane Ratej : Skupina delegatov občine Laško ima kil. členu osnutka 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem zavarovanju kmetov 
naslednjo pripombo: 

11. člen naj se dopolni z naslednjim besedilom: »Obveznosti družbeno- 
političnih skupnosti, ki izvirajo iz obračuna skupnosti pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja, se v letu 1976 prištejejo k dovoljeni splošni porabi.« 

Obrazložitev: Z uvedbo novega sistema financiranja skupne in splošne 
porabe je bila splošna poraba, ki jo predstavljajo proračuni družbenopolitičnih 
skupnosti, očiščena vseh tistih obveznosti, ki ne sodijo v splošno porabo. Z 
očiščevanjem proračuna so se istočasno spreminjali tudi viri, iz katerih so se 
dotedanji proračuni napajali. Z zakonom o financiranju družbenopolitičnih skup- 
nosti so točno določeni viri za napajanje proračunov. Prav tako pa se s tem 
zakonom določajo tudi obveznosti, ki jih mora sofinancirati družbenopolitična 
skupnost. Na podlagi že omenjenega zakona pa so družbenopolitične skupnosti 
sklenile družbeni dogovor o splošni porabi, ki omejuje splošno porabo, istočasno 
pa veča proračunsko porabo na prebivalca. Spričo tega, da imamo izredno 
nizko proračunsko porabo na prebivalca, ne moremo že sedaj v celoti sofinanci- 
rati vseh obveznosti, ki so določene z zakonom. Kolikor bi v okvir dovoljene 
splošne porabe v naslednjem letu prišla tudi obveznost do starostnega zavaro- 
vanja kmetov, bi občinski proračun prišel v izredne težave in ne bi mogel 
v celoti pokriti niti obveznosti osebnih dohodkov. Glede na omenjeno predla- 
gamo dopolnitev 11. člena osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o starostnem zavarovanju kmetov. 
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Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne 
želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo. V okviru te razprave je bilo 
postavljeno tudi vprašanje, ki je lahko kvalificirano kot delegatsko vprašanje, 
saj je tovariš Tavčar navedel, da prosi za pismeni odgovor. Predstavnik Iz- 
vršnega sveta pravi, da bo odgovorjeno na naslednji seji. Takrat bo tudi poslan 
pismeni odgovor delegaciji. 

Predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep: 
1. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem za- 

varovanju kmetov se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pri- 

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

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (117 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o interesnih skupnostih za poštni, telegrafski in telefonski promet, ki ga je 
Skupščini predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Livia Jakomina, 
člana Izvršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja za promet in zveze. 

Predlog zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose 
našega zbora, Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin, ki 
sta dala skupno poročilo, ter Zakonodajno-pravna komisija. Prejeli ste tudi 
amandmaje Stanka Jakija, delegata skupine delegatov za gospodarsko pod- 
ročje 30. okoliša, danes pa ste prejeli na klop tudi amandmaje Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta še kaj ustno dodati k pismenemu poro- 
čilu? (Ne.) Predstavnik odbora? (Ne.) 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Stanko Jaki! 

Stanko Jaki: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Od- 
stopamo od amandmajev k 8. in 9. členu zakona in ravno tako seveda tudi 
k 18. členu, pri čemer se pridružujemo predlogu Izvršnega sveta. 

Priporočam pa, da delegacija v zvezni skupščini uporabi pri svojem delu 
pismeno prilogo v točki 3. in pripomore k hitrejšemu reševanju te problematike 
tudi na nivoju federacije, kar je tudi eden izmed pogojev za popolno uveljavitev 
samoupravne interesne skupnosti za poštni, telegrafski in telefonski promet. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Ce ne želi nihče, 
zaključujem razpravo in prehajam na obravnavo amandmajev. Tovariš Stanko 
Jaki je umaknil amandmaje, ker pravi, da so zajeti v amandmajih Izvršnega 
sveta. Torej imamo amandmaje Zakonodajno-pravne komisije in amandmaje 
Izvršnega sveta. Najprej bomo glasovali o amandmajih Zakonodajno-pravne 
komisije k 6. in 7. členu. 

Predstavnik predlagatelja in predstavnik Odbora se z amandmajema stri- 
njata. Dajem na glasovanje amandmaja Zakonodajno-pravne komisije. Kdor je 
za, naj prosim glasuje! (100 delegatov glasuje za.) Ali je kdoi proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja sprejeta. 
7 
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Imamo še amandma Izvršnega sveta k 18. členu. Zakonodajno-pravna komi- 
sija in Odbor se strinjata. Kdor je za amandma, naj prosim glasuje! (99 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma sprejet, 
S tem smo opravili z amandmaji in dajem na glasovanje predlog zakona 

o interesnih skupnostih za poštni, telegrafski in telefonski promet v celoti na 
glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (104 delegati glasujejo za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o interesnih skupnostih za poštni, tele- 
grafski in telefonski promet v našfem zboru sprejet. 

Prehajam na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembi in dopolnitvi zakona d kmetijskih zemljiščih, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Karmela Budihno, 
namestnika republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Predlog zakona sta obravnavala Odbor za agrarno politiko in Zakonodajno- 
pravna komisija. Poročila smo prejeli. Ah želi predlagatelj ali predstavnik skup- 
ščinskih teles še kaj dodati? (Ne.) 

Pričakujem razpravo. Kdo želi besedo^? Tovariš Henrik Smogavc! 

Henrik Smogavc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov s področja kmetijske dejavnosti in skupina delegatov 
s področja gospodarske dejavnosti v Ptuju sta me zadolžili, da postavim nasled- 
nje vprašanje: 

Zakaj v predlogu zakona ni upoštevan predlog, ki smo ga dali na eni 
prejšnjih sej? Poročilo Zakonodajno-pravne komisije, ki je zasedala 26. 9. in 
obravnavala ta zakon, pravi: »-Komisija je pri obravnavi predloga zakona ugo- 
tovila, da predlagatelj pri sestavljanju predloga ni upošteval pripombe dele- 
gacije Skupščine občine Ptuj, naj se določa prispevek o spremembi namemb- 
nosti kmetijskega zemljišča na podlagi 13. in 55. člena zakona o kmetijskih 
zemljiščih s posebno odločbo komisije.-« Komisija je bila mnenja, naj predla- 
gatelj do seje pristojnih zborov Skupščine SR Slovenije, na kateri bo obrav- 
navan predlog tega zakona, ponovno prouči pripombo in primernost njene 
vključitve v besedilo predloga zakona. To je vprašanje. Delegati obeh skupin 
ponovno predlagajo, da se v zakonu določi, da se prispevek od spremembe 
namembnosti kmetijskih zemljišč določa s posebno odločbo, ki jo izda za kme- 
tijstvo pristojen občinski upravni organ. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo še želi razpravljati? Ali bo Izvršni 
svet odgovoril na to vprašanje? Besedo ima tovariš Budihna! 

Karmelo Budihna: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Na to 
vprašanje, poleg tega, kar je v obrazložitvi, nimam kaj reči. Mi smo na suge- 
stijo Zakonodajno-pravne komisije to pripombo s Sekretariatom za zakonodajo 
ponovno pregledali in ugotovili, da tako določilo ni potrebno, ker nastane ob- 
veznost plačila tega prispevka po členih 13 in 55 z izdajo lokacijskega dovo- 
ljenja. Uvedba posebne odločbe bi pomenila samo dodatno obremenjevanje ob- 
činske administracije. Predlog, ki so ga delegati dali, torej v ničemer vsebine 
ne bogati niti je ne siromasi. 
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Ne vem pa, ali je imeti intervencijo tovariša iz Ptuja za amandma, 

Predsednik Štefan Nemec: Delegat pravi, da ne. 
Ali je delegat zadovoljen z odgovorom? (Da.) Ali želi še kdo razpravljati? 

Ali lahko zaključim razpravo? 
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Najprej bomo glasovali 

o amandmajih. 
Imamo amandmaje k 2. in 41. členu. Predstavnik predlagatelja se z njimi 

strinja. Odbor se strinja. Kdor je za amandmaje Zakonodaj no-pravne komisije 
k 2. in 4. členu, naj prosim glasuje! (101 delegat glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Amandma k 2. in k 4. členu je sprejet. 
Dajem na glasovanje predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona 

o kmetijskih zemljiščih v celoti na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! 
(105 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o kmetijskih zemljiščih 
je naš zbor z večino glasov sprejel. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na predlog za 
izdajo zakona o spremembi oziroma dopolnitvi obrtnega zakona, ki ga je Skup- 
ščini SR Slovenije predložila v obravnavo Skupščina mesta Ljubljana. 

Za svojega predstavnika je Skupščina določila tovarišico Julko Zibertovo, 
podpredsednico Skupščine mesta Ljubljana. Predlog za izdajo zakona so obrav- 
navali: odbora za družbenoekonomske odnose Zbora združenega dela in Zbora 
občin, ki sta dala skupno poročilo, in Zakonodajno-pravna komisija. Prejeli 
smo tudi mnenje Izvršnega sveta. Iz poročil je razvidno, da se odbora, Zakono- 
dajno-pravna komisija ter Izvršni svet ne strinjajo s predlogom za izdajo zakona 
in predlagajo, da se obravnava o njem preloži. 

Ali želi kdo razpravljati o tem? Ne želi nihče? Predlagam, da glasujemo 
o predlogu odborov, Komisije in Izvršnega sveta, da se obravnava o predlogu 
za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi obrtnega zakona odloži, dokler do 
tega vprašanja ne zavzame stališče Komite Izvršnega sveta za osebno delo. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (100 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog za 
izdajo zakona o spremembi zakona o davkih občanov, ki ga je Skupščini SR 
Slovenije predložila v obravnavo Skupščina občine Piran. 

Za svojega predstavnika je Skupščina določila Marjana Briščika, člana 
Izvršnega sveta Skupščine občine Piran. Predlog za izdajo zakona so obravna- 
vali: odbora za finance našega zbora in Zbora občin ter Zakonodajno-pravna 
komisija. Poročila smo prejeli. Prejeli smo tudi mnenje Izvršnega sveta. 

Kdo želi razpravljati? Besedo ima tovariš Marjan Briščik! 

Marjan Briščik: Strinjam se s stališčem Izvršnega sveta in odborov 
za finance, da se odloži obravnava o predlogu za izdajo zakona. 

Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne 
želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam, da sprejmemo 
naslednji sklep: 

7» 
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Obravnava o predlogu za izdajo zakona o spremembi zakona o davkih ob- 
čanov se odloži do rešitve odprtih vprašanj v zvezi s celovito uskladitvijo ob- 
davčevanja občanov in njeno uskladitvijo v okviru federacije. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (90 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

. Ugotavljam, da je sklep z večino glasov sprejet. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembi zakona o premijah za pšenico, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Izvršni svet je k tej točki določil za svojega predstavnika tovariša Karmela 
Budihno, namestnika republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano. 

Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za agrarno politiko, odbora za 
finance našega zbora in Zbora občin ter Zakonodajno-pravna komisija. Poleg 
poročil teh teles smo prejeli tudi mnenje Izvršnega sveta. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovarišica Zdenka Ju- 
rančič, delegatka Zbora republik in pokrajin! 

Zdenka Jurančič: Tovariš predsednik, to-varišice in tovariši delegati! 
Z materialom, ki ste ga prejeli, ste prejeli tudi poročilo Odbora za agrarno 
politiko Zbora združenega dela. Odbor se zavzema za to, da se rok izplačevanja 
premij za pšenico podaljša za tri mesece oziroma za dva meseca. V predlogu 
zakona o spremembi zakona o premiji za pšenico, ki nam je bil posredovan 
pred časom, je namreč naveden rok za izplačevanje premije od 1. julija do 
31. oktobra, sedaj pa naj bi se po predlogu Odbora za agrarno politiko ta rok 
podaljšal za dva meseca. 

Isti predlog nam je včeraj posredoval tudi predsednik Zveznega komiteja 
za kmetijstvo. Predsednik je člane Odbora za finance Zbora republik in pokrajin 
seznanil z določenimi problemi na področju odkupa pšenice zaradi znanih slabih 
vremenskih razmer v lanskem letu v času setve in pa izredno slabih razmer 
sedaj ob času žetve. Pridelek pšenice je za 30 %> manjši kot v lanski rekordni 
letini. Na svetovnem trgu naraščajo cene pšenici, tako da vsak kilogram pšenice, 
ki bo odkupljen doma, pripomore k zmanjšanju potrebnih deviznih sredstev za 
uvoz pšenice. S tem je dan razlog, da se ta rok za izplačevanje premije podaljša. 

Delegati ostalih skupščin, ki so o tem predlogu oziroma osnutku zakona že 
razpravljali pred nami, so včeraj že izrazili soglasje k taki spremembi. 

To priliko pa bi izrabila še za eno obvestilo oziroma za informacijo. Hkrati 
je predsednik Zveznega komiteja za kmetijstvo obvestil člane odbora o tem, da 
tečejo v strokovnih krogih na zvezni ravni razprave o tem, kako rešiti vprašanje 
premiranja pšenice za prihodnje leto. Opozorili smo ga na to, da bomo delegati 
v roku dveh ali treh mesecev o tej problematiki dvakrat razpravljali in da bi 
bilo zelo primerno, če bi razpravljali samo enkrat. Seveda smo tudi povedali in 
poudarili, da se zavedamo pomembnosti reševanja in da je nujno, da sprejmemo 
zakon o premijah za pšenico za leto 1976 še v tem letu. 

Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi 
nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam, da sprejmemo na- 
slednji sklep: 
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1. Zbor združenega dela daje soglasje k osnutku zakona o spremembi za- 
kona o premijah za pšenico. 

2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, predloge in stališča, navedene 
v poročilih skupščinskih teles. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da da v skladu s pripombami Skupščine SR Slovenije 
in v njenem imenu soglasje k predlogu zakona. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (97 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

Predlog odloka o izvolitvi sodnikov Okrožnega sodišča v Mariboru je pred- 
ložila Komisija za volitve in imenovanja ter administrativne zadeve Skupščine 
Slovenije. 

Za svojega predstavnika je Komisija določila tovariša Stanka Jaki j a, člana 
te komisije. Prejeli smo mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Pri- 
čenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ne želi nihče razpravljati? Ce ne, zaklju- 
čujem razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o izvolitvi sodnikov 
Okrožnega sodišča v Mariboru. Kdor je za, naj prosim glasuje! (93 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel predlog odloka o izvolitvi sodnikov Okrož- 
nega gospodarskega sodišča v Mariboru. S tem sta bila v Zboru združenega dela 
izvoljena za sodnika Okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru Karel Feren- 
čak in Gregor Lesjak. 

Prehajam na 16. točko dnevnega reda, to je na delegatska 
vprašanja. 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov kulturno^prosvetnega področja, 
3. okoliš — Koper, bo odgovorila tovarišica Anka Tominšek, namestnica repu- 
bliškega sekretarja za delo! 

Anka Tominšek: Tovarišice in tovariši delegati. Skupina delegatov 
3. okoliša za kulturno-prosvetno področje je na svojem sestanku 13. septembra 
letos razpravljala med drugim tudi o možnostih priznanja beneficirane delovne 
dobe nekaterim učiteljem, ki so več let poučevali na nižje organiziranih osnovnih 
šolah kombinirano po 2 razreda, dopoldne en razred in popoldne drugi razred 
po predpisanem predmetniku, in so za to delo prejemali le minimalni pavšal. Ti 
učitelji so bili na tako delo razvrščeni z dekretom pristojnega prosvetnega 
organa. O tem vprašanju je razpravljal tudi Kulturno-prosvetni zbor Skupščine 
SR Slovenije prejšnjega sklica. Želimo vedeti, v kakšni fazi je reševanje tega 
vprašanja: 

1. Kdo je pristojen za reševanje tega problema? 
2. Kdo je o njem že razpravljal in do kakšnih zaključkov je prišel? 
3. Kako bi bilo mogoče reševanje tega vprašanja pospešiti? 
Odgovor: Od 1. januarja leta 1973 je za odločanje o zahtevkih za benefici- 

ranje zavarovalne dobe s povečanjem pooblaščena Skupnost pokojninskega za- 
varovanja v Sloveniji, ki mora upoštevati določbe zveznega in republiškega 
zakona o pokojninskem zavarovanju ter družbenega dogovora o načelih ter kri- 
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terijih in osnovah postopka za določanje delovnih mest, na katerih se šteje 
zavarovalna doba s povečanjem. Pred odločitvijo o konkretnem zahtevku mora 
Skupnost dohiti mnenj6 Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije in Repu- 
bliškega sekretariata za delo. Kriteriji in pogoji za priznanje zavarovalne dobe 
s povečanjem so določeni že z zveznim zakonom o temeljnih pravicah iz pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja. Citirani zakon namreč določa, da mora 
biti delo posebno težko in za zdravje škodljivo in da mora opravljanje takih del 
znatneje delovati na zdravstveno stanje in delovno zmožnost delavca, kljub 
temu, da so bih na takih delovnih mestih storjeni vsi splošni in posebni var- 
stveni ukrepi. 

Iz besedila zakona izhaja, da je tako beneficiran je mišljeno predvsem za 
tista težka fizična dela, kjer posebno škodljivi vplivi, plin, ropot, vibracije, 
pritisk itd. delujejo na zdravstveno stanje delavca. Naj posebej opozorimo na 
načela republiškega družbenega dogovora, da določanje delovnih mest, na ka- 
terih se šteje zavarovalna doba s povečanjem, ne sme biti sredstvo za skrajše- 
vanje zavarovalne dobe, zniževanje starostne meje, da se pridobi pravica do 
pokojnine in tudi na sredstvo za reševanje kadrovske in starostne strukture 
zaposlenih. 

Po dogovoru je namen beneficiranja varovati zdravje in delovno zmožnost 
delavcev na takšnih delovnih mestih. Ta namen je dosežen le, če so za takšna 
delovna mesta in za delavce na njih izvršeni vsi možni varstveni ukrepi. 

Predlog za priznanje zavarovalne dobe s povečanjem na določenih delovnih 
mestih lahko dajo le OZD, strokovna združenja in družbenopolitične organiza- 
cije. Organizacija lahko da tak predlog, če je izpolnila z dogovorom opredeljene 
dolžnosti glede varstvenih in drugih ukrepov ter v ta namen zagotovila potrebna 
finančna sredstva. 

Med drugim mora organizacija svojemu predlogu predložiti naslednja 
dokazila: 

1. da ima urejen in opredeljen postopek ter način, po katerem se delavci 
v organizacijah o'dločijo, da se zavarovalna doba na posameznih delovnih mestih 
šteje s povečanjem; 

2. označena kot posebno težka in za zdravje škodljiva delovna mesta, za 
katera predlaga štetje zavarovalne dobe s povečanjem; 

3. določene vire za kritje stroškov, nastalih z določitvijo zavarovalne dobe 
s povečanjem. 

Predlog za priznanje zavarovalne dobe s povečanjem na določenih delovnih 
mestih prouči strokovna komisija Skupnosti, ki si mora priskrbeti strokovno 
mnenje ustreznih strokovnih zavodov in organizacij o težavnosti in škodljivosti 
dela na teh delovnih mestih, o možnosti uvedbe varstvenih ukrepov in o drugih 
okoliščinah, pomembnih za presojo komisije o utemeljenosti zahtevka. 

Zahteva po beneficirani delovni dobi omenjene kategorije učiteljev ni bila 
nikoli formalno postavljena. Zato jo bo mogoče obravnavati šele takrat, ko bo 
tak zahtevek predložen pristojnim organom, in to pod pogoji, ki jih določajo 
omenjeni predpisi. 

Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije prejšnjega sklica v zvezi 
z možnostjo priznavanja beneficirane delovne dobe učiteljem, ki so več let 
poučevali kombinirano na podružničnih šolah, ni sprejel nobenih sklepov. V 
zvezi s tem je bilo postavljeno le eno poslansko vprašanja na seji Republiškega 
zbora Skupščine SR Slovenije, v katerem je poslanec spraševal po predpisu, ki 
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naj bi določal upravitelje nižje organiziranih šol v posebno kategorijo. Tak 
predpis ni bil nikoli izdan. 

V zvezi s tretjim vprašanjem opozarjamo, da sam postopek reševanja za- 
htevka za priznanje beneficirane delovne dobe ni hiter, ker so potrebne številne 
strokovne ekspertize in usklajevanje stališč na ravni federacije in republik. V 
kratkem bo sprejet medrepubliški družbeni dogovor, ki naj bi prispeval k vo- 
denju bolj enotne politike na področju beneficiranja delovne dobe. Ta dogovor 
predvideva, da bi bilo treba o zahtevku, ki je ustrezno dokumentiran, praviloma 
odločati v roku enega leta od njegove vložitve. 

Predsednik Štefan Nemec: Na delegatsko vprašanje skupine dele- 
gatov za socialno-zdravstveno področje 1. okoliša, Ljubljana-Center, bo odgo- 
voril tovariš Miro Kert, pomočnik republiškega sekretarja za finance! 

Miro Kert: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov s sociabio-zdravstvenega področja, 1. okoliš Ljubljana-Center, 
v svojem delegatskem vprašanju obravnava problematiko obdavčitve dohodkov, 
ki jih zdravstveno osebje prejema za delo, ki je daljše od polnega delovnega 
časa. Pri tem opozarja, da mora zdravstveno osebje, še posebej na podeželju, 
zaradi zdravniške etike in pomanjkanja tega kadra nemalokrat ali skoraj vedno 
svoje delo opravljati izven svojega rednega delovnega časa. 

Skupina navaja primer rudarjev, kjer je bila zaradi večjih družbenih potreb 
po premogu uveljavljena izjemna rešitev glede obdavčitve. Skupina konkretno 
postavlja naslednja vprašanja: 

1. Ali ne bi bilo prav, da bi v dopolnitvah zakona o davkih občanov pri- 
sluhnili tudi takšnim primerom? 

2. Ah nima davek iz skupnega dohodka fiskalni značaj? 
3. Skupino tudi zanima, koliko odstotkov občanov je obvezanih plačati 

davek v letu 1975 po tem zakonu. 
Odgovor: Odločitve o višini neobdavčenega dela in višini olajšav za vzdr- 

ževanega družinskega člana, ki jih za vsako leto posebej določa Skupščina SR 
Slovenije, za leto 1975 še niso bile sprejete. Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije je Skupščini že predložil predlog za izdajo zakona z osnutkom, s katerim 
predlaga valorizacijo sedanjih zneskov v skladu z gibanjem osebnih dohodkov 
in življenjskih stroškov. Hkrati pa je Izvršni svet predlagal bistveno znižanje 
sedaj veljavnih davčnih stopenj. Skupni učinek predlaganih rešitev je, da bi 
se davčne obremenitve relativno bistveno znižale za vse zavezance, tako da bi 
se kljub porastu dohodka davčna obveznost praviloma tudi nominalno obliko- 
vala na nižji ravni kot za leto 1974. 

Iz teh razlogov Izvršni svet Skupščine SR Slovenije za leto 1975, razen 
nekaterih manjših dopolnitev, ne namerava predlagati pomembnejših vsebin- 
skih sprememb v sami zasnovi obdavčevanja skupnega dohodka občanov. V 
teku pa so začetne strokovne priprave za celovitejšo uskladitev sistema davka 
iz skupnega dohodka, pri čemer smo med drugim vezani tudi na dogovor 
republik in pokrajin o skupnih osnovah sistema davkov, ki je v pripravi. Izvršni 
svet bo po sprejemu navedenega dogovora Skupščini SR Sloveniji predložil 
ustrezen koncept prihodnje sistemske ureditve davka iz skupnega dohodka 
občanov. V tem okviru bo lahko proučena tudi pobuda, ki jo s tem delegatskim 
vprašanjem daje skupina delegatov. 
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Glede fiskalne dimenzije davka želimo ugotoviti, da znaša predvideni priliv 
davka v letošnjem letu 60 milijonov dinarjev, kar je manj kot 1 odstotek vseh 
sredstev, ki bodo v tem letu v SR Sloveniji zbrana za financiranje splošne 
probe v občinah, republiki in federaciji. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Na dopolnilno delegatsko vprašanje sku- 
pine delegatov gospodarskega področja za 4. okoliš — Žalec bo odgovoril 
Štefan Korošec, predsednik Republiškega komiteja za tržišče in cene! 

Štefan Korošec: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov 
za Zbor združenega dela, gospodarsko področje 4. okoliša, občina Žalec, je na 
17. seji Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije postavila vprašanje 
v zvezi z oblikovanjem cen izdelkov črne metalurgije. 

Republiški komite za tržišče in cene je 24. 6. 1975 odgovoril na postavljeno 
delegatsko vprašanje. V mesecu septembru pa smo od skupine delegatov za 
Zbor združenega dela, gospodarsko področje 4. okoliša — Žalec, sprejeli sledeče 
obvestilo: »Sporočamo vam, da skupina delegatov za delegiranje delegatov v 
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije, področje gospodarstva, ki ima 
sedež v Žalcu ter Strojno industrijsko podjetje SIP Šempeter, v imenu katerega 
je bilo postavljeno delegatsko vprašanje, z odgovorom nista zadovoljna.« 

Delegatsko vprašanje o cenah izdelkov črne metalurgije je bilo postavljeno 
na seji Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije dne 2. 7. 1975. Postavil ga 
je vodja skupine delegacije Viljem Petek. Na postavljeno delegatsko vprašanje 
je dal odgovor namestnik predsednika Republiškega komiteja za tržišče in cene 
Aleksander Skraban. 

Strojno industrijsko podjetje SIP Šempeter navaja, da so v odgovoru v 
glavnem zanikane trditve te organizacije združenega dela z zaključkom, da ni 
verjetno, da bi tako visok državni organ, kot je Zvezni sekretariat za tržišče 
in cene oziroma njegov zavod za cene, dopuščal tako očitno kršitev predpisa, kot 
je bila zatrjervana v delegatskem vprašanju. Tako je bila dejansko omenjena 
organizacija združenega dela v odgovoru postavljena na laž. Dejstvo pa je, da 
je zvezni izvršni svet kmalu potem naslovil na vse proizvajalce črne in barvne 
metalurgije zahtevo po znižanju cen v skladu z zahodnoevropskim nivojem. 
V tej zahtevi omenjeni organ navaja, da so cene teh izdelkov na zahodno- 
evropskem tržišču za okoli 30 % nižje, kot pa so cene domačih železarn. To 
pa je dejansko isto, kot je trdila skupina delegatov v svojem delegatskem vpra- 
šanju. Torej je bila trditev Strojne industrije SIP Šempeter točna. Netočen pa je 
bil odgovor Republiškega komiteja za cene in tržišča. 

Skupina delegatov postavlja zato vprašanje o možnosti učinkovitega dela 
delegatov in delegacij ter o odgovornosti pristojnih organov, ki so diskreditirah 
upravičene zahteve delegatov oziroma Strojnega industrijskega podjetja SIP 
Šempeter. Menimo, da se je treba do delovnih kolektivov, ki si prizadevajo za 
gospodarsko stabilizacijo', odgovorneje obnašati, ker bodo le tako prispevali 
k nadaljnjemu razvoju samoupravne vloge v delegatskem sistemu. 

V našem prvem odgovoru na delegatsko vprašanje 24. 6. 1975 smo pojasnili 
delovanje mehanizma in kriterije za oblikovanje cen izdelkov črne metalurgije. 
V odloku, ki je bil objavljen 3. julija 1973 v Ur. 1. št. 30, in v odloku, objavljenem 
17. septembra 1970 v Uradnem listu št. 40 je določeno, da je Zvezni zavod za 
cene pristojen, da določi, na podlagi katerih cen na zunanjem trgu oblikujejo 
proizvajalne delovne organizacije cene svojim izdelkom. 
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Cene izdelkov črne metalurgije se vsakih 6 mesecev usklajujejo pod po- 
gojem, da so se zahodnonemške domicilne cene izdelkov črne metalurgije, kori- 
girane z domicilnimi cenami v Franciji in Italiji, spremenile v tem obdobju za 
več kot 5 odstotkov. 

Spremljanje delovanja mehanizma za oblikovanje cen izdelkov črne meta- 
lurgije je v pristojnosti federacije, zato smo 29. septembra 1975 ponovno prosili 
Zvezni zavod za cene, da nam posreduje obvestilo v zvezi s spremembami cen 
izdelkov črne metalurgije. 

Zvezni zavod za cene nam je posredoval naslednje: 
»Pred 10 dnevi je bila izdelana analiza in informacija za oblikovanje cen 

izdelkov črne metalurgije. Gibanje cen na zunanjih trgih, na katerih slonijo 
mehanizmi za oblikovanje cen naših izdelkov črne metalurgije, je takšno, da 
ni razlogov za znižanje domačih cen. Cene na omenjenih trgih so se znižale 
manj, kot znaša cenzus, po katerem prihaja do obveznega usklajevanja cen. 
Ponovno poudarjamo, da se v praksi srečujemo z različnimi cenami. Ta ugoto- 
vitev ne velja samo za diference med izvoznimi in uvoznimi cenami, temveč 
tudi med domicilnimi cenami, ki so oblikovane na dva načina: ali so cene 
v katalogih ah pa tiste cene, po katerih se dejansko prodajajo izdelki črne 
metalurgije na tujih tržiščih, kjer gre večinoma za dolgoročne pogodbe. Te 
cene so dejansko nižje od kataloških cen.« 

Z našim prvim in sedanjim odgovorom nismo imeli namena negirati po- 
datkov o gibanju cen izdelkov črne metalurgije na zunanjem tržišču, ki jih 
navaja skupina delegatov na Zbor združenega dela 4. okoliša, iz občine Žalec, 
temveč pojasniti osnovo za delovanje mehanizmov pri oblikovanju cen izdelkov 
črne metalurgije in opozoriti na diference, ki se javljajo pri različnih cenah 
istih izdelkov na zunanjem tržišču. 

Z našim odgovorom in intervencijo predstavnika Republiškega komiteja za 
tržišče in cene v Medrepubliškem komiteju za tržišče in cene, ki je bila spod- 
bujena z delegatskim vprašanjem iz skupine delegatov iz Žalca pa želimo pri- 
spevati k nadaljnjemu učinkovitemu delu delegatov in delegacij. Hvala. 

Predsednik Štefan Nemec: Imamo še eno delegatsko vprašanje: sku- 
pine delegatov 1. okoliša, Ljubljana-Center, na katerega bo odgovoril tovariš 
Miro Kert, pomočnik republiškega sekretarja za finance! 

Miro Kert: Skupina delegatov socialno-zdravstvenega področja 1. oko- 
liša za Zbor združenega dela je postavila Izvršnemu svetu Skupščine SR Slo- 
venije vprašanje o vključevanju investicij, kot so sanacija Ljubljanskega gradu, 
razširitev Gospodarskega razstavišča in nekaterih objektov za šport in rekreacijo 
republiškega pomena v dogovor o družbenem planu SR Slovenije za obdobje 
1976—1980. Sedanji osnutek dogovora o družbenem planu izhaja s stališča, da 
delovni ljudje zagotavljajo dolžnost in pravico do planiranja s sklepanjem 
samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov o temeljih plana ter s spre- 
jemanjem samoupravnih in družbenih planov. V 

Tudi na področju kulture in telesne kulture izhaja osnutek dogovora o 
družbenem planu s stališča, da je potrebno to področje dosledno oblikovati kot 
samostojno področje združenega dela v okviru ustreznih skupnosti. Pri tem 
bi širili predvsem tiste kulturne dejavnosti in oblike posredovanja kulture, ki 
so dostopne najširšemu krogu prebivalstva. Ze v sedanjem procesu nastajanja 
osnutka dogovora o družbenem planu so' kulturne skupnosti oziroma telesno- 
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kulturne skupnosti ocenjevale potrebo po združevanju sredstev za uresničitev 
predvidenih programov, ki bodo terjali še medsebojno usklajevanje ter zlasti 
sporazumevanja in dogovarjanja, tako o programih redne dejavnosti kot tudi 
o investicijskih naložbah. 

Za zagotovitev uresničevanja sprejetih in dogovorjenih razvojnih pro- 
gramov se bodo občinske in ustrezne republiške skupnosti samoupravno spo- 
razumele in družbeno dogovorile o programih na posameznih področjih, da bi 
tako dosegle čimvečjo načrtnost in racionalnost pri uporabi zbranih sredstev. 

Navedba sanacije Ljubljanskega gradu ali nekaterih objektov za šport in 
rekreacijo republiškega pomena oziroma razširitve Gospodarskega razstavišča 
v osnutku dogovora o družbenem planu še nikakor ne zagotavlja garancije za 
uresničitev teh projektov, če ti niso dogovorjeni in tudi finančno pokriti v 
ustreznih samoupravnih sporazumih. 

Ustrezne skupnosti bodo v okviru razpoložljivih sredstev predvidele tudi 
prioritetne objekte, ki se bodo realizirali v tem srednjeročnem obdobju. V okviru 
teh vprašanj bo potrebno reševati tudi plačilo depozitov za neproizvodne in 
negospodarske investicije, ki niso oproščene začasnih pologov. Razširitev Gospo- 
darskega razstavišča bo terjala ustrezen program in združevanje sredstev vseh 
interesentov. Gradnja Gospodarskega razstavišča torej ni odvisna od tega, ali 
je omenjena v osnutku dogovora o družbenem planu ali ne. Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Kdo želi postaviti novo delegatsko vpra- 
šanje? Besedo ima tovarišica Marica Brglez, kulturno-prosvetno področje, 
okoliš 1! 

Marica Brglez: Skupina delegatov 1. okoliša za kulturno-prosvetno 
področje me je pooblastila, da postavim vprašanje: »Kdaj in kako bo rešen 
problem tretjega republiškega zavoda za zmerno, težje in težko prizadete otroke, 
ki je zajet v družbenem planu SR Slovenije?« Ker je ta problem delegatom manj 
poznan, dajemo k vprašanju naslednje pojasnilo. 

V Sloveniji imamo prek 1000 otrok, ki so srednje in težje prizadeti. Od 
tega števila je vključenih 487 otrok v oddelke za delovno usposabljanje pri po- 
sebnih osnovnih šolah in v dveh samostojnih zavodih. En zavod je v bivšem 
gradu v Dornavi pri Ptuju, drugi pa v bivši bolnici v Črni na Koroškem. 550 
staršev teh otrok pa čaka na našo rešitev. To so otroci, ki so tako prizadeti, da 
se ne morejo naučiti branja in pisanja, ampak jih usposabljamo za osnovne 
življenjske navade: oblačenje, osebno higieno in enostavna dela. To pomeni, da 
se lahko priučijo na ustreznih delovnih mestih toliko, da dosežejo 30°/ff pro- 
duktivnosti povprečnega delavca, drugih 70fl/o potrebnih za življenje pa naj 
bi prispevala družba. Prav za tako usposabljanje je nujno potreben še en zavod, 
ki bi zajemal: 

1. Usposabljanje najmlajših otrok. Vsi vemo, da je usposabljanje najbolj 
učinkovito v rani otroški dobi, zato naj bi bil otrok čimprej vključen v stro- 
kovno obravnavo. 

2. Dnevno in tedensko varstvo otrok. Večina staršev želi imeti otroka 
doma vsaj ob sobotah in nedeljah, saj so ti starši na svoje prizadete otroke še 
bolj navezani, in prav je, da otroka ne odtrgamo popolnoma iz domačega okolja. 

3. Stalno varstvo za nepokretne in težje prizadete otroke, katere bi starši 
lahko večkrat obiskovali. 
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4. Usposabljanje starejših otrok, ki se nikoli ne bodo mogli vključiti v redni 
delovni proces v podjetjih. Tudi ti otroci bi radi delali, čeprav ne zmorejo 
mnogo. 

Pripominjamo, da je tak zavod potreben predvsem za področje Dolenjske, 
Gorenjske in Primorske, saj sta omenjena zavoda prepolna in preveč odda- 
ljena prav od teh krajev. Dornava in Črna pa bi tako lahko sprejela otroke iz 
Pomurja in Štajerske, kjer je še tudi mnogo nerešenih prošenj. 

Dornava je lahko rešila letos le 12 prošenj od 182, ki so pa vse zelo nujne. 
Tudi matere prizadetih otrok bi bile rade zaposlene, pa nikakor ne morejo dobiti 
varstva za svojega prizadetega otroka. Naša pripomba: Ne samo, da bi bila 
rada ta mati zaposlena, ampak bi se morala zaposliti, saj je prav taka mati 
nujno potrebna nekaj ur na dan drugačnega dela, ker je za starše velik fizični 
in psihični napor prebiti s težje prizadetim otrokom 24 ur na dan, pa če ga imajo 
še tako radi. , 

Starši prosijo za svoje 17, 18 ah 20-letne prizadete mladostnike, da bi lahko 
hodili delat v posebne delavnice, čeprav ne zmorejo veliko. Otrok bi imel pri- 
jeten in potreben občutek, da nekaj dela, starši pa bi bih vsaj nekaj ur 
razbremenj eni. 

Tudi prošnja staršev iz Trbovelj, ki vozijo prizadeto deklico dvakrat, tri- 
krat na teden v Ljubljano na usposabljanje, je nerešena in še mnogo drugih 
prošenj. 

Ostali, zdravi otroci trpijo v takih družinah škodo, saj se morajo starši 
ukvarjati predvsem s prizadetim otrokom. Ni čudno, če pride često do psihičnih 
kriz v teh družinah, ker ne zmorejo bremena. Prav te družine pa bi morale 
ostati skupaj, saj pomeni samo za mater ali samo za očeta vzgoja prizadetega 
otroka dvojno težo. 

Drugi nič manjši problem pa predstavljajo odrasle osebe, ki jih oba zavoda 
ne moreta odpustiti, ker še nimamo dovolj delavnic s posebnimi pogoji. To so 
take delavnice, kjer bi pod posebnim vodstvom delali zmerno in težje prizadeti 
odrasli, ki sedaj zasedajo v zavodih mesta mlajšim. Starši pričakujejo našo 
pomoč in to smo dolžni storiti prav mi, ki smo zdravi in ki imamo to srečo, da 
imamo zdrave otroke, saj so starši prizadetih otrok preveč okupirani s svojimi 
problemi in se težko oglašajo v javnosti. Imajo pravico do družbene pomoči, ki 
pa jim je v tem primeru ne moreta nuditi niti krajevna niti občinska skupnost. 
Morda je nekoliko nenavadno, da prihajamo s tem problemom pred delegate 
v republiški skupščini, vendar je problem tako pereč in tako širok, da ga 
lahko reši le širša družbena skupnost. Želimo, da bi bila prav tukaj naša soli- 
darnost in humanost kar največja. Prvi koraki so že storjeni in v variantnih 
rešitvah se omenja Rodica pri Domžalah. Zato smo dali vprašanje, kdaj bodo 
lahko rešena ta vprašanja, zaradi katerih trpi prek 50 °/o prizadetih otrok in 
njihovih staršev. 

V imenu naše delegacije, v imenu Zveze društev za pomoč duševno priza- 
detim, v imenu staršev in vseh nas, ki delamo na tem področju in ki srečamo 
toliko življenjske tragike, prosimo Izvršni svet, kateremu je bil ta program 
predložen, da bi ta problem pospešeno proučil in našel ustrezno rešitev. 

Dovolite mi, da povabim predstavnike Izvršnega sveta in vas delegate, da 
si morda ob kakšni priliki ogledate zavod v Dornavi ali v Crni ali pa pri nas 
v Ljubljani na Smartinski cesti 96, kjer imamo'oddelek za usposabljanje. Radi 
vam bomo pokazali naše delo in naše otroke, ki so vaše in naše pomoči zelo 
potrebni. 
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Predsednik Štefan Nemec: Ali želi še kdo postaviti vprašanje? Dele- 
gatsko vprašanje postavlja tovariš Franc Campa, kmetijsko področje, Skofja 
Loka! 

Franc Campa: Delegacija za Zbor združenega dela iz prvega okoliša, 
področje kmetijstva, je na seji dne 3. 10. 1975 obravnavala med drugimi tudi 
stanje kmetijske proizvodnje v nekaterih regijah v Sloveniji in bila soglasna, 
da postavi delegatsko vprašanje : »Kakšne ukrepe misli storiti Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije, da bi se stanje kmetijske proizvodnje na deagrariziranih 
področjih izboljšalo?« 

Obrazložitev: V nekaterih regijah v Sloveniji, kot na primer na Notranj- 
skem, v delih Dolenjske, Kočevske, delih Primorske, v hribovitih okoliših ob 
Ljubljani je deagrarizacija dosegla že tako stopnjo, da so polja ekstenzivno 
obdelana ali pa sploh neobdelana. Travnike zarašča grmovje, stalež živine je 
minimalen, krajina pa izgublja kultiviran videz. Del rešitve je v kreditiranju 
pod ugodnimi pogoji, kajti opremljenost teh kmetij s stroji je slaba, gospodarske 
zgradbe so majhne in neuporabne za tržno proizvodnjo, zato so nove gradnje 
in nakupi kmetijskih strojev na teh kmetijah nujni. Kreditna sposobnost kme- 
tov, kar jih je še, pa je tako majhna, da niso zmožni najemati večjih kreditov 
pod današnjimi pogoji. Jasno nam mora biti, da kmet ne bo zmogel na novo 
zgraditi ali usposobiti svoje kmetije za tržno proizvodnjo brez angažiranja 
družbenih sredstev pod posebno ugodnimi pogoji. To pa lahko pričakujemo 
le, če bo družba pokazala interes, da se na teh področjih pridobiva hrana in da 
krajina obdrži kultiviran videz. 

Predsednik Štefan Nemec: Ali želi še kdo postaviti delegatsko vpra- 
šanje? Delegatsko vprašanje postavlja tovariš Zmago Dietner, gospodarsko pod- 
ročje, 21. okoliš! 

Zmago Dietner: Skupina delegatov za gospodarsko področje 21. oko- 
liša je razpravljala na svoji seji o zakonu, ki ga je sprejela Skupščina Socia- 
listične federativne republike Jugoslavije 18. julija 1975 in po katerem so inve- 
stitorji za negospodarske investicije dolžni plačevati 50% depozit. Depozit se 
mora vplačati tudi za objekte, ki se gradijo iz naslova samoprispevka. Prosimo 
Izvršni svet, da odgovori na naslednji vprašanji: 

1. Kaj se je hotelo z vpeljavo depozita sanirati? 
2. Ali se zakonodajalec zaveda posledic, ki iz tega izhajajo? Hvala lepa. 

Predsednik Štefan Nemec: Zeli še kdo postaviti delegatsko vpra- 
šanje? Ce ne želi nihče več, lahko zaključimo današnjo sejo. Zahvaljujem se za 
vztrajnost in nasvidenje na prihodnji seji! 

(Seja je bila končana ob 16.10.) 



zbor občin 

20. seja 

(24. septembra 1975) 

Predsedovala: Mara 2 1 e b n i k , 
predsednica Zbora občin, in 

Stane Hrast, 
podpredsednik Zbora občin 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednica Mara Zlebnik: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
20. sejo Zbora občin Skupščine SR Slovenije, ki sem jo sklicala na podlagi 
365. člena ustave SR Slovenije in 97. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Z dopisom z dne 1. 9. 1975 sem vas obvestila, da bom dnevni red današnje 
seje razširila še z osnutkom odloka o določitvi skupnega zneska sredstev za 
financiranje programa po zakonu o zagotavljanju sredstev za financiranje pro- 
grama integracije in modernizacije skupnih služb za vodenje civilnih in vojaških 
zrakoplovov in z osnutkom odloka o določitvi zneska sredstev po zakonu o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za financiranje pro- 
grama investicijskih vlaganj Zveznega sekretariata za zunanje zadeve od leta 
1974 do leta 1979. 

Z dopisom z dne 5. 9. 1975 sem dnevni red današnje seje razširila še s pred- 
logom odloka o spremembi odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije, da najame kredit za obnovo in razširitev reprezentančnega objekta 
SR Slovenije grad Brdo pri Kranju. Pri razširitvi dnevnega reda sem upoštevala 
utemeljitev in razloge, ki jih je posredoval predsednik Zbora republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Zaradi pomembnosti gradiva o uresničevanju ustavnih določb o združenem 
delu in o združevanju dela in sredstev družbene reprodukcije in ker se planski 
dokumenti navezujejo na ta dokument, predlagam, da to točko dnevnega reda 
pomaknemo naprej in da jo obravnavamo takoj za odobritvijo zapisnika. 

Tako predlagam naslednji dnevni red: 
1. izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter 

poročilo te komisije; 
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2. odobritev zapisnika 19. seje zbora; 
3. uresničevanje ustavnih določb o združenem delu in o združevanju dela 

in sredstev družbene reprodukcije; 
4. osnutek dogovora o družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1976 do 

1980; 
5. osnutek temeljev za dogovor o družbenem načrtu Jugoslavije za obdobje 

od leta 1976 do 1980; 
6. predlog temeljev skupne politike dolgoročnega razvoja SFR Jugoslavije 

do leta 1985; 
7. osnutek zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih območij 

v SR Sloveniji in manj razvitih obmejnih območij v SR Sloveniji v obdobju od 
1976 do 1980; 

8. samoupravni sporazum o ustanovitvi Zdravstvene skupnosti Slovenije; 
9. sklep o imenovanju sekretarja Zdravstvene skupnosti Slovenije; 

10. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sta- 
novanjskih razmerjih; 

11. predlog odloka o spremembi odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, da najame kredit za obnovo in razširitev reprezen- 
tančnega objekta SR Slovenije grad Brdo pri Kranju; 

12. osnutek odloka o določitvi skupnega zneska sredstev za financiranje 
programa po zakonu o zagotavljanju sredstev za financiranje programa inte- 
gracije in modernizacije skupnih služb za vodenje civilnih in vojaških zra- 
koplovov ; 

13. osnutek odloka o določitvi zneska sredstev po zakonu o spremembah 
in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za financiranje programa inve- 
sticijskih vlaganj Zveznega sekretariata za zunanje zadeve od leta 1974 do 
leta 1979; 

14. predlog odloka o pristopu k dogovoru o uskladitvi ukrepov davčne poli-, 
tike za spodbujanje znanstveno-raziskovalnega dela, izumiteljstva in tehničnih 
izboljšav; 

15. volitve in imenovanja; 
16. vprašanja delegatov. 
Ima kdo k predlaganemu dnevnemu redu kakšen dopolnilni ali spreminje- 

valni predlog? (Ni predlogov.) 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. 
Na današnjo sejo so bili poleg predstavnikov Izvršnega sveta Skupščine 

SR Slovenije povabljeni še: Centralni komite Zveze komunistov Slovenije, 
Republiška konferenca Socialistične zveze delovnih ljudi Slovenije, Republiški 
svet Zveze sindikatov Slovenije, Skupnost slovenskih občin, člani delegacije 
SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, Gospodarska zbor- 
nica SR Slovenije, Komisija za pospeševanje razvoja manj razvitih območij 
v SR Sloveniji, Zdravstvena skupnost Slovenije, Stane Kukec, delegat skupine 
delegatov za pošiljanje delegatov v Zbor občin iz občine Vrhnika, Andrej Vi- 
dovič, delegat skupine delegatov za pošiljanje delegatov v Zbor združenega dela 
za gospodarsko področje 28. okoliša — Vrhnika, in Adolf Jurše, delegat skupine 
delegatov za pošiljanje delegatov v Zbor združenega dela za gospodarsko pod- 
ročje 13. okoliša — Maribor. 
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Preden preidemo na obravnavo posameznih točk dnevnega reda, vas obve- 
ščam, da sva se s predsednikom Zbora združenega dela na -predlog Izvršnega 
sveta dogovorila, da bomo na skupnem zasedanju Zbora združenega dela in 
Zbora občin poslušali uvodno obrazložitev podpredsednika Izvršnega sveta Ro- 
mana Albrehta k 3. točki dnevnega reda, to Je k uresničevanju ustavnih določb 
o združenem delu in o združevanju dela in sredstev reprodukcije, in sicer po 
obravnavi 2. točke dnevnega reda. 

Po uvodni obrazložitvi podpredsednika Izvršnega sveta Romana Albrehta bo 
direktor Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje Zdravko Praznik imel 
skupno obrazložitev k 4. in 5. točki dnevnega reda, to je k osnutku dogovora 
o družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1976 do 1980 in k osnutku temeljev 
za dogovor o družbenem načrtu Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do 1980. 
Na skupnem zasedanju bomo poslušali tudi uvodno obrazložitev Milovana Zi- 
darja, člana Izvršnega sveta in republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano k 7. točki dnevnega reda, to je k osnutku zakona o ukrepih "za 
pospeševanje razvoja manj razvitih obmejnih območij v SR Sloveniji in manj 
razvitih obmejnih območij v SR Sloveniji vs obdobju od leta 1976 do 1980. 
Skupno zasedanje bo vodil predsednik Zbora združenega dela tovariš Štefan 
Nemec. 

Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev članov 
Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te 
komisije. 

Izvoliti moramo predsednika in dva člana Komisije. Dovolite- mi, da kar 
sama predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vpra- 
šanja izvolimo po abecednem redu občin naslednje delegate: Cirila Habeta iz 
Obalne skupnosti občin za predsednika ter Stojana Makovca iz občine Ajdov- 
ščine in Franca Skinderja iz občine Brežice za člana. 

Zeli kdo o tem predlogu razpravljati? (Ne.) Kdor je za predlog, naj prosim 
glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za 20. sejo Zbora občin soglasno izvoljeni Ciril Habe za predsednika 
in Stojan Makovec ter Franc Skinder za člana. 

So vsi trije navzoči? (Da.) Prosim Komisijo, da se takoj sestane in ugotovi 
navzočnost delegatov na seji ter da verificira pooblastila. Ostale delegate pa 
prosim, da ostanejo na svojih mestih, ker bo to zelo hitro opravljeno. 

Kolikor bi na današnji seji zbora želel kdo izmed delegatov razpravljati 
v italijanščini ali v madžarščini, naj prosim takoj sporoči, da pravočasno zago- 
tovimo prevajalce. (Nihče ne želi.) 

Nadaljujemo sejo. Prosim predsednika Komisije za verifikacijo pooblastil 
in imunitetna vprašanja, da da poročilo! Prosim tovariš Habe! 

Ciril Habe: Poročilo o pregledu pooblastil za 20. sejo Zbora občin, 
ki je bila sklicana za 24. september 1975 ob 9. uri v poslopju Skupščine SR 
Slovenije. 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije ima 62 delegatskih mest. Komisija za 
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora občin je iz predloženih 
pooblastil in seznama delegatov ugotovila, da se udeležujejo današnjega zase- 
danja delegati vseh občin v SR Sloveniji, razen delegatov občin Hrastnik, Koper, 
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Krško, Ljutomer, Ormož in Sevnica. Navzoča sta tudi delegata mesta Ljubljana 
in Obalne skupnosti občin. 

Ob pregledu dokumentacije je Komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, ki 
so jih delegati predložili, neoporečna, zato predlaga, da zbor poročilo sprejme 
in s tem verificira pooblastila delegatov za današnjo 20. sejo. 

Komisija tudi ugotavlja, da je zbor sklepčen in da lahko pravno veljavno 
sklepa in razpravlja. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa! Tovariši delegati, če bo kas- 
neje prišel še kdo od manjkajočih delegatov, vas bom o tem obvestila. 

Prehajam na razpravo o poročilu, ki ste ga slišali. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Ce nihče, prehajam na glasovanje. O poročilu bomo glasovali v celoti, ker ni 
nobeno pooblastilo sporno. Kdor se strinja s poročilom, naj prosim glasuje! (56 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z glasovanjem soglasno potrdil poročilo Komisije 
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral po- 
oblastila delegatov za današnjo sejo Zbora občin. 

Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 19. seje zbora. 

Osnutek zapisnika ste prejeli z dopisom z dne 2. 9. 1975. Ima kdo kakšno 
pripombo ali popravek k zapisniku 19. seje zbora? Če nihče, dajem odobritev 
zapisnika na glasovanje. Kdor je za potrditev zapisnika, naj prosim glasuje! 
(55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno odobril zapisnik 19. seje Zbora občin. 
Prosim delegate, da odidejo v veliko dvorano v prvem nadstropju, kjer 

bomo na skupnem zasedanju Zbora združenega dela in Zbora občin poslušali 
uvodno obrazložitev podpredsednika Izvršnega sveta Romana Albrehta k 3. 
točki dnevnega reda, skupno obrazložitev direktorja Zavoda SR Slovenije za 
družbeno planiranje Zdravka Praznika k 4. in 5. točki dnevnega reda in uvod- 
no obrazložitev Milovana Zidarja, člana Izvršnega sveta in republiškega sekre- 
tarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k 7. točki dnevnega reda. 

Po uvodnih obrazložitvah bomo nadaljevali sejo našega zbora v tej dvorani. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.25 in se je nadaljevala ob 12.35.) 

Predsednica Mara Zlebnik: Nadaljujemo sejo zbora. Obveščam, da 
so kasneje prispeli delegati iz občin Hrastnik, Ormož, Sevnica, Krško, Koper 
in Ljutomer. Komisija je vsem delegatom verificirala pooblastila. 

Prehajam na 3. točko dnevnega reda, to je na poročilo o uresni- 
čevanju ustavnih določb o združenem delu in o združevanju dela in sredstev 
družbene reprodukcije, ki ga je Skupščini predložil Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije. 

Skupaj s tem poročilom nam je predlagatelj predložil tudi gradivo »Dohodek 
in dohodkovni odnosi v luči rešitev v osnutku zakona o združenem delu«. Po- 
ročilo in gradivo sta bila objavljena v Poročevalcu št. 18 z dne 18. 8. 1975. 
K tej točki dnevnega reda smo vam poslali tudi pripombe Službe družbenega 
knjigovodstva SR Slovenije. 
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Obrazložitev k tej točki dnevnega reda smo poslušali na skupnem zase- 
danju. Kot predstavnik Izvršnega sveta je določen tovariš Pavle Gantar, se- 
kretar Sekretariata za delo. K tej točki je bila povabljena tudi Gospodarska 
zbornica SR Slovenije. 

Poročilo in gradivo je obravnaval Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj, ki je predložil zboru pismeno poročilo. Poročilo ste prejeli. Danes na 
klop smo vam predložili tudi predlog stališč, ki naj bi jih sprejel zbor. 

Na podlagi vseh omenjenih gradiv in poročila Odbora pričenjam razpravo. 
Kdo želi besedo? Prosim. Razpravljal bo tovariš Franc Gornjak, delegat iz 
Slovenj Gradca! 

Franc Gornjak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati ! 

Na seji skupine delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije v Slovenj 
Gradcu smo obravnavali gradivo o uresničevanju ustavnih določb o združenem 
delu in o združevanju dela in sredstev družbene reprodukcije. 

V samoupravnih in družbenopolitičnih strukturah se v tem času obravnava 
problematika s področja združevanja dela in sredstev v temeljnih organizacijah 
združenega dela in drugih organizacijah združenega dela s podrobnejšim pre- 
gledom razmer za naše območje. Gradivo je jasno in celovito, lahko rečemo1, da 
je na enem mestu obdelana celotna problematika s tega področja, zato je 
razprava v preteklem obdobju pripomogla k temu, da so se določene stvari 
razčistile in uredile. V tem času je nastalo precej novih pobud za bolj dosledno 
konstituiranje temeljnih organizacij združenega dela in boljše vsebinske re- 
šitve v teh odnosih. Še vedno pa so odpori v pojmovanju družbene lastnine 
ter težnje po zapiranju v temeljne organizacije združenega dela in občinske 
in regionalne okvire ter v panoge. 

Pokazalo se je, da nerazviti delegatski odnosi v temeljnih organizacijah 
združenega dela in krajevnih skupnostih lahko ohromijo proces razvijanja 
družbenoekonomskih odnosov tudi v samoupravnih interesnih skupnostih, 
družbenopolitičnih skupnostih in krajevnih skupnostih. Eden od razlogov je v 
tem, da v temeljnih samoupravnih aktih v organizacijah združenega dela dele- 
gati niso enako opredeljeni kot delegati za delavske svete in druge samo- 
upravne organe. Potrebno je razviti koordinirano delovanje vseh delegatov, in 
sicer ne samo navzven, temveč tudi znotraj organizacij združenega dela. Le 
tako bodo delavci resnično sočasno odločali o razdelitvi ustvarjenega dohodka 
in ne vsaka skupina zase. 

V praksi se je pokazalo, da je potrebno razbijati zaprtost z razvijanjem 
neposrednih odnosov v temeljni organizaciji združenega dela in ne le prek 
ozkih poslovnih odnosov in interesov. 

Iz skupnih služb je potrebno izločiti vse tiste dejavnosti, ki same zase iz- 
polnjujejo pogoje za temeljne organizacije združenega dela, poleg tega pa je 
potrebno zagotoviti tudi operativne strokovnjake, ki bodo v temeljnih organi- 
zacijah združenega dela in ne v skupnih službah. 

Menimo, da bi bilo potrebno omenjene probleme podrobneje obdelati in 
jih dodati v to dejansko obsežno in dobro poročilo. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Gornjak! Naprej, prosim? 
Ce ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam, da zbor 
v zvezi s to točko dnevnega reda sprejme naslednja stališča: 

8 
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1. Zbor sprejema poročilo o uresničevanju ustavnih določb o združenem 
delu in o združevanju dela in sredstev družbene reprodukcije ter ugotovitve 
poročila v celoti in v posameznostih, ker predstavlja osnovo za pospešeno celo- 
vito organiziranost vseh oblik združenega dela, hkrati pa tudi osnovo za še 
bolj učinkovito delo vseh delegatov in delegacij ter družbenopolitičnih organi- 
zacij pri uresničevanju ustave. 

Zbor soglaša tudi s političnimi izhodišči, ki naj skupaj z razpravami v 
skupščinskih telesih in zboru služijo kot podlaga za nadaljnje izgrajevanje 
družbenoekonomskega sistema in za pripravo zakonov s področja združenega 
dela, družbene lastnine, temeljev družbenega planiranja in drugih sistemskih 
zakonov. 

2. V kratkem časovnem obdobju po sprejemu ustave smo na področju 
uresničevanja ustavne preobrazbe združenega dela dosegli pomembne rezultate, 
ki so bistvenega pomena za nadaljnji razvoj nase družbe. Ne glede na to pa 
zbor meni, da ne bi bilo prav, če bi se zadovoljili z doseženimi uspehi in če se 
pri tem ne bi zavedali tega, da se s pozitivnimi gibanji prepletajo tudi mnoge 
stare težnje in poskusi. Zato se je potrebno zavzeti za čim hitrejše in dosled- 
nejše uveljavljanje ustavnih določb na področju družbenega dela. 

3. Pri nadaljnjem izgrajevanju družbenoekonomskega sistema se morajo 
vsi družbeni subjekti zavzemati za dosledno izvajanje predpisov o delitvi 
dohodka, tako da bodo delavci v združenem delu povsod in v celoti odločali 
o družbeni reprodukciji in o vseh odnosih v procesu delitve dohodka. 

4. Kljub nekaterim slabostim in težavam na področju samoupravnega 
sporazumevanja in družbenega dogovarjanja, ki postajata čedalje bolj po- 
membna in prevladujoča načina urejanja medsebojnih razmerij, zbor ugotavlja, 
da uspešno nadaljujemo boj za revolucionarno preobrazbo družbenoekonomskih 
odnosov in za krepitev samoupravnih socialističnih odnosov. 

5. Zbor meni, da je potrebno na vseh področjih, kjer delegatski odnosi niso 
v celoti izpeljani, zaostriti vprašanje odločanja mimo delegatskih odnosov in 
vprašanja osebne odgovornosti. 

6. Zbor meni, da imajo občinske skupščine pri spremljanju realizacije 
teh nalog pomembno vlogo. Zato je prav, da analizirajo stanje na svojem 
območju, spodbujajo proces združevanja dela in sredstev ter popolne samo- 
upravne organiziranosti delavcev v temeljnih in drugih organizacijah združe- 
nega dela. 

Kdor je za predložena stališča, naj prosim glasuje! Zeli kdo razpravljati 
o teh stališčih? (Ne.) Potem prehajamo na glasovanje. Kdor je za, naj prosim 
glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlagana stališča soglasno sprejel. 
Zbor prosim, da mi opraviči, ker bo zaradi moje nujne odsotnosti dalje 

vodil sejo podpredsednik zbora tovariš Stane Hrast. 

Podpredsednik Stane Hrast: Prehajam na 4. točko dnevnega 
reda, to je na osnutek dogovora o družbenem planu SR Slovenije za obdobje 
1976—1980, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. 

K planu nam je predlagatelj predložil tudi aneks in predlog stališč k 
osnutku dogovora o družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1976—1980. 

Osnutek dogovora z aneksom je bil objavljen v Poročevalcu št. 17 z dne 
18. 8. 1975, z dopisom z dne 5. 9. 1975 pa ste prejeli predlog stališč. Obrazložitev 
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k tej točki dnevnega reda smo poslušali na skupnem zasedanju. Kot pred- 
stavnik Izvršnega sveta je za naš zbor določen tovariš Andrej Briški, sveto- 
valec direktorja Zavoda SR Slovenije za planiranje. 

K tej točki je bila povabljena tudi Gospodarska zbornica SR Slovenije. 
Z dopisom z dne 16. 9. 1975 ste prejeli tudi mnenja in stališča Sveta za druž- 
benoekonomske odnose pri Republiški konferenci Socialistične zveze delovnih 
ljudi Slovenije. 

Danes na klop smo vam predložili še stališča, mnenja in predloge skupščin 
občin Murska Sobota, Brežice, Ljubljana-Šiška, Kranj, Koper, Piran, Izola in 
Skupščine Obalne skupnosti občin Koper ter stališča Družbenopolitičnega zbora 
naše skupščine, ki je predloženi osnutek obravnaval na svoji seji 22. 9. 1975. 

Osnutek dogovora, aneks in predlog stališč sta obravnavala Odbor za druž- 
benoekonomske odnose in razvoj ter Zakonodajno^pravna komisija, ki sta zboru 
predložila pismeni poročili. Tudi ti poročili ste prejeli. Glede na predlog Odbora 
za družbenoekonomske odnose in razvoj bi predlagal, da pred začetkom raz- 
prave izvolimo petčlansko delovno komisijo, ki bo po razpravi v zboru pri- 
pravila končni predlog stališč k osnutku dogovora in ki bo ugotovila, ali so 
stališča zbora v skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora naše skupščine. 
Glede na predlog Odbora predlagam, da skupino vodi Judita Rakovec, članica 
Odbora, ostali člani pa bi bili: Karlo Marsel, član Odbora za družbenoekonomske 
odnose in razvoj, Franc Skinder, delegat iz občine Brežice, Tine Zorič, delegat 
iz občine Maribor, in Ludvik Cipot, delegat iz občine Murska Sobota. 

Ce se s tem predlogom strinjate, prosim, da to potrdite z glasovanjem. 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je skupina izvoljena z večino glasov. 
Na podlagi gradiva, poročil in stališč ter predlogov pričenjam razpravo. 

Kdo želi besedo? K besedi se je prijavil tovariš Franc Skinder, delegat iz občine 
Brežice! 

Franc Skinder: Tovarišice in tovariši delegati! Najprej želim obve- 
stiti ta zbor, da zastopam stališča vseh treh posavskih občin, to je občin Sev- 
nica, Krško in Brežice. Pri teh občinah so o osnutku dogovora o družbenem 
planu SR Slovenije za obdobje 1976—1980 razpravljali delovni ljudje v temelj- 
nih in drugih organizacijah združenega dela in krajevnih skupnostih, v dele- 
gacijah za zbore občinskih skupščin in na sejah občinskih skupščin. 

O osnutku tega dogovora so razpravljali tudi izvršni sveti občinskih skup- 
ščin, družbenopolitične organizacije, medobčinski sveti družbenopolitičnih orga- 
nizacij in svet posavskih občin. Vsi navedeni so svoja stališča do osnutka do- 
govora o srednjeročnem planu SR Slovenije med seboj uskladili in poenotili. 
Tudi skupine delegatov, ki delegirajo delegate v Zbor občin in skupine dele- 
gatov, ki delegirajo delegate s področja gospodarstva v Zbor združenega dela 
republiške skupščine, so razpravljali o osnutku tega dogovora ter sprejele 
stališča in pripombe delegatske baze iz Posavja. Tako celotna posavska regija 
nastopa z enotnimi stališči. 

Naj še opozorim, da je Skupščina občine Brežice poslala pismene pri- 
pombe k omenjenemu osnutku dogovora. Te pripombe ste prejeli danes na klop 
pred sejo. Pripombe občinske skupščine Brežice so sestavni del pripomb 
posavske regije. 

8* 
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Sedaj mi dovolite, da spregovorim o stališčih posavske regije glede osnutka 
dogovora o družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1976—1980. 

Načelno stališče do osnutka: Posavska regija sprejema ta osnutek. Predvsem 
menimo, da osnutek predstavlja dobro osnovo za nadaljnjo družbenopolitično 
in strokovno aktivnost pri dokončnem oblikovanju srednjeročnega plana Slo- 
venije. Ker tako ocenjujemo ta osnutek dogovora, smo se s tem vključili v 
oblikovanje bodočega predloga. 

O življenjskem standardu: Pravilna je usmeritev, da je treba v okviru 
življenjskega standarda hitreje povečati družbeni standard in manj zasebno 
porabo. Vendar menimo', da je treba občutno bolj povečevati družbeni stan- 
dard v primerjavi z osebno porabo in ne samo »nekoliko«, kot. je zapisano 
v osnutku. Pri zviševanju našega življenjskega standarda se ni treba zgledo- 
vati na življenjski standard razvitejših gospodarstev, to je razvitejših kapita- 
lističnih držav. Naše pojmovanje mora biti drugačno, kot ga pojmuje dobičkar- 
ska, potrošniška miselnost teh gospodarstev. 

Pri našem pojmovanju življenjskega standarda ne gre le za obilico po- 
trošniških dobrin, temveč za mnogo več, tako kot je to omenjeno v zadnjih 
dveh odstavkih poglavja »Stabilna rast življenjskega standarda«. Med temelj- 
nimi cilji družbenega razvoja za naslednjih 5 let mora biti naš cilj približevanje 
našega standarda standardu kapitalističnih držav. 

O zaposlovanju: Izhajamo iz tega, da je pravica do dela temeljna pravica 
vsakega človeka v socialistični družbi. Ta osnutek zadovoljivo rešuje zaposlitev 
delovne sile v Sloveniji v prihodnjih petih letih. Osnutek celo predvideva za 
0,5 ®/o večjo stopnjo zaposlenosti, kot je priliv aktivnega prebivalstva v Slove- 
niji. S tem odpiramo možnosti zaposlitve nove delovne sile iz drugih republik. 
Tako bo Slovenija tudi v bodoče pomagala k reševanju nezaposlenosti v drugih 
republikah. Menim, da je tako prav. Seveda pa niso sprejemljivi plani temelj- 
nih organizacij združenega dela, ki predvidevajo povečanje števila zaposlenosti 
za 3,8'%>, kar je daleč nad slovenskimi možnostmi. Kot je bil v preteklosti 
premočno poudarjen kapitalno intenzivni razvoj, zaradi česar je ostalo veliko 
ljudi brez dela in so šli v tujino, tako je sedaj nesprejemljivo planirati visoko 
število na novo zaposlenih, precej nad našimi rezervami, računajoč pri tem na 
velik dotok delovne sile iz drugih republik. Potrebno je predvsem poudarjati 
kapitalno intenzivni razvoj. 

Ker je rezerve delovne sile v Sloveniji v posameznih krajih različno, je 
treba upoštevati to tudi v planih občin. Zato je treba dopustiti in podpreti, 
da občine, kjer so večje rezerve delovne sile, planirajo tudi sorazmerno' višjo 
stopnjo zaposlenosti in seveda tudi nasprotno. 

O energiji: Ker je pomanjkanje energije, predvsem pa elektroenergije, 
največji problem nadaljnjega gospodarskega razvoja, je treba z njo še posebej 
varčevati, kot to pravilno poudarja osnutek. Varčevanje bo najbolj uspešno, 
če bomo to upoštevali pri velikih investicijskih naložbah. Vedno moramo še 
posebej dobro premisliti, ali se neka investicija izplača, če bo zgrajena tovarna 
potrebovala veliko količino električne energije. Pri tem je treba tudi upošte- 
vati, da si ne smemo dovoliti prevelike odvisnosti od uvoza energije. Usmeritev 
našega gospodarskega razvoja v prihodnjih petih letih mora kar se da najbolj 
upoštevati lastne energetske vire. Mišljeni so viri v celotni državi. Pri tem je 
treba tudi bolj spodbujati tiste panoge in industrije, ki porabijo manj energije. 
Bodoče investicije morajo upoštevati energetske možnosti v Jugoslaviji. 
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Osnutek predvideva, da bo v SR Sloveniji 90 °/o proizvodnje premoga 
porabljene za proizvodnjo električne energije. Ker se tudi na uvoz iz drugih 
republik ni mogoče preveč zanašati, se bo moral velik del porabnikov pre- 
moga v zelo kratkem času pripraviti na porabo drugih toplotnih virov, pred- 
vsem nafte in plina. Menimo, da bo za druge potrošnike ostalo premalo 
premoga. 

Ugotavljamo tudi, med drugim, da predvideni izkop lignita v srednjeročnem 
planu 1976—1980 ni usklađen glede na potrebe novih zmogljivosti tovarne celu- 
loznega papirja »Djuro Salaj« v Krškem. Predlagamo, da se v dogovoru o 
družbenem planu zagotovijo zadostne količine lignita tudi za druge potrošnike 
in ne le za proizvajalce elektro energije. 

V Posavju upoštevamo poziv osnutka tega plana, da naj se v občinah čim- 
prej preusmerimo na druge toplotne vire in ne ostanemo le pri premogu. 
Načrtujemo večjo porabo plina, seveda pa tega prehoda ne bo mogoče uresničiti 
v kratkem času, in tudi lahko ne bo. Predvsem bo prehod na plin odvisen od 
tega, ali bo možen priključek na bodoči plinovod v občinah. Srednjeročni plan 
bi moral določiti traso, po kateri bo šel plinovod v Sloveniji, da bi v občinah 
lahko planirali možnost uporabe te energije. Predlagamo, da se v družbenem 
planu določi tudi priključitev posavske regije na plinovodno omrežje. Upošte- 
vajoč veliko pomanjkanje energije menimo, da je treba izkoristiti prav vse 
dosegljive domače vire. 

O izgradnji pretočnih hidroelektrarn na Savi v posavskem bazenu je v 
preteklosti že prišlo do načelnega soglasja, vendar do uresničitve tega projekta 
ni prišlo. Predlagamo, da v družbeni plan Slovenije vključimo tudi izgradnjo 
pretočnih hidroelektrarn na Savi v posavskem bazenu. 

O kovinski industriji: Glede na potrebo po večjem izvozu podpiramo hitrej- 
ši razvoj kovinske industrije. Ugotavljamo, da proizvodni načrti slovenskih 
železarn niso usklađeni s potrebami kovinske industrije. Proučiti je treba, ali 
je slovenski interes, da slovenski železarji upoštevajo potrebe kovinske industrije 
ali ne. Ce je to slovenski interes, potem lahko srednjeročni program podpira 
le tak razvoj slovenskih železarn, ki bo vsaj delno upošteval potrebe kovinske 
industrije po reprodukcijskem materialu. 

Pri strojegradnji se predvideva zelo močan razvoj avtomobilske proizvodnje, 
to je osebnih avtomobilov. V skupni proizvodnji osebnih avtomobilov v Jugo- 
slaviji je Slovenija sedaj udeležena z 12 °/o>, v letu 1980 pa naj bi se delež po- 
večal na 45 *Vo>, kar naj bi dosegli z zgraditvijo nove avtomobilske tovarne. Ker 
tudi drugi proizvajalci v Jugoslaviji planirajo povečanje proizvodnje osebnih 
avtomobilov, je skupna proizvodnja bistveno presegla povpraševanje v naši 
državi. Menimo, da je tako povečanje avtomobilske industrije, upoštevajoč 
razvoj avtomobilske industrije v svetu in našo manjšo konkurenčnost, tako 
v Jugoslaviji kot v Sloveniji, da je tak razvoj premalo utemeljen in da gre 
pri tem najbrž za podrejanje lokalnim interesom in potrošniški miselnosti. Po 
drugi strani pa tudi ugotavljamo, da je premalo poudarjen razvoj kmetijske 
mehanizacije, predvsem industrije traktorjev. Upoštevajoč razvoj kmetijstva 
je treba predvideti tudi skladen razvoj industrije za kmetijsko mehanizacijo. 
Prav gotovo je treba pri tem videti, kaj na tem področju planirajo drugod v 
Jugoslaviji, in uskladiti proizvodne programe, upoštevajoč potrebe jugoslovan- 
skega tržišča. 

O lesni predelovalni in kemični industriji: Menimo, da bi bilo potrebno 
uskladiti uvozni in izvozni režim gozdnih proizvodov glede na to, da so cene 
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na domačem trgu pod družbeno kontrolo cen, v izvozu pa gozdarstvo dosega 
višje cene, zaradi česar je nezadovoljivo preskrbljena lesna industrija z repro- 
dukcijskim materialom. Potrebno bi bilo določiti kontingentiran izvoz in izvoz 
vezati na soglasje. Ugotavljamo tudi, da izkoriščenost lesnih odpadkov ni zado- 
voljivo obdelana. Zato so tudi stroški v proizvodnji razmeroma visoki, saj gredo 
odpadki za energetiko, ne pa v nadaljnje oplemenitenje. Glede na našo oceno, 
da je lesna predelovalna industrija predimenzionirana, bi bilo potrebno dati 
večji poudarek povezovanju, delitvi dela, prerazporeditvi'solidarnosti v proiz- 
vodnih programih industrije, ne pa, kot je navedeno v osnutku družbenega 
dogovora, celo predvidevati povečanje zmogljivosti lesne predelovalne industrije. 
Menimo, da so v tej panogi predvidene prevelike naložbe. 

Glede na kompleksnost in pomembnost razvoja kemične industrije je ta 
v osnutku družbenega plana premalo obdelana. Potrebno bi bilo to panogo bolj 
konkretizirati in načeti še druge razvojne smeri, kot so kemične predelave 
lesa za forforol, forforilni alkohol in livarske smole, ki jih sedaj v celoti uva- 
žamo, poleg tega pa je zluženi les potrebno uporabljati za lesno plastiko. 

O tekstilni industriji: V osnutku dogovora o družbenem planu je predvidena 
precejšnja razširitev tekstilne industrije, kljub temu, da nam analiza strukture 
cene kaže, da je naša tekstilna industrija tudi pri doseganju svetovne pro- 
duktivnosti nekonkurenčna. Menimo, da bi bilo potrebno večje povezovanje 
in usklajevanje med njimi. Glede na obseg investicij menimo1, da je ta pre- 
obširen. 

O kmetijstvu: V osnutku dogovora o družbenem planu je navedeno, da 
sodi v prioritetni razvojni program na področju kmetijstva poleg drugih panog 
tudi sadjarstvo, kar sprejemamo, ker menimo, da so v Sloveniji za to ugodni 
pogoji. Ugotavljamo pa, da aneks k dogovoru o družbenem planu ne pred- 
videva nobene rasti na področju sadjarstva. Menimo, da je to treba uskladiti. 
Prav gotovo je treba v Sloveniji v bodoče še načrtovati razvoj sadjarstva. 
Osnutek govori tudi o vrtnarstvu. Menimo, da bi morah pri tem nujno vklju- 
čiti razvoj cvetličarstva v Posavju, saj ta predstavlja enega najpomemb- 
nejših proizvajalcev rezanega cvetja, ne le v Sloveniji, temveč' tudi v Jugoslaviji. 

O vodnem gospodarstvu: Strinjamo se, da je treba na področju vodnega 
gospodarstva usmeriti investicije za obrambo pred poplavami predvsem v boljšo 
zaščito večjih mest in naselij in za zavarovanje kmetijskih zemljišč. Ob tem 
ugotavljamo, da je velik del Posavja še danes izpostavljen poplavam. Vsako 
leto, tudi večkrat letno Sava poplavi velik del boljših kmetijskih zemljišč in 
naselij. Vso škodo morajo občani in občine trpeti sami. Menimo, da bi bilo v 
prihodnjem srednjeročnem obdobju potrebno doseči, da se zagotovi varnost pred 
poplavami pred reko Savo v vsej Sloveniji. Ta problem je v celotni Sloveniji 
že skoraj rešen, razen za Posavje. 

Iz osnutka je razvidno, da se pripravlja izgradnja velike rafinerije pri 
Kopru. Usmerjena naj bi bila pretežno v izvoz. Hkrati se predvideva veliko 
povečanje rafinerije v Lendavi. Na obali naj bi se tudi Luka Koper močno 
razvila, predvsem glede na potrebe nekaterih srednjeevropskih. Poleg tega pa 
so že znani projekti za še večji razvoj turizma in gostinstva na obali. Menimo, 
da vse to ne gre skupaj. Menimo, da je interes slovenskega naroda najprej, 
da ohrani našo kratko obalo v čimbolj naravnem okolju. Zato je treba dobro 
proučiti bodoči gospodarski razvoj obale in pri tem upoštevati temeljni interes 
cele Slovenije. 
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O zdravstvu in šolstvu: Menimo, da ni v celoti sprejemljiva rešitev glede 
investicij v zdravstvu, ki upošteva investicije le v regionalne bolnišnice, ne 
pa tudi v področne. Če se ne predvidevajo nove investicije v te bolnišnice, je 
treba reči, kakšna je njihova prihodnost. 

V poglavju, ki obravnava razvoj vzgoje in izobraževanja, je potrebno bolj 
poudariti izenačevanje pogojev osnovnega izobraževanja, to je osnovnih šol. 
V planu je treba predvideti tudi vire za financiranje izgradnje osnovnega 
šolstva, saj sedanji viri, ki so izključno krajevni samoprispevki in prispevki 
temeljnih organizacij združenega dela, ne zadostujejo, zlasti ne sedaj, ob za- 
ostrenih pogojih investiranja. 

O manj razvitih območjih: V poglavju, ki obravnava manj razvita območja, 
menimo, da se je vrinila napaka, kajti v tem poglavju je omenjeno, da se bo 
razen manj razvitim območjem v prihodnjem srednjeročnem obdobju dala 
posebna skrb tudi pospeševanju razvoja obmejnih območij, zlasti še manj raz- 
vitim obmejnim območjem. Crtati je treba »obmejno območje«, kajti obmejno 
območje ne sodi v to poglavje. Sprejemljiva je le rešitev, da se razen manj 
razvitim območjem daje posebna skrb le še manj razvitim obmejnim območjem. 

V osnutku so našteti temeljni cilji hitrejšega razvoja manj razvitih območij. 
Te sprejemamo, menimo pa, da bi bilo treba dati ustrezno mesto tudi trgovini 
kot dejavniku pospeševanja manj razvitih. 

O važnejših investicijah v SR Sloveniji: V aneksu k osnutku dogovora so 
v 17. tabeli naštete važnejše investicije, predvidene za prihodnjih pet let. 
Omenjeno je, da podatki o važnejših investicijah izhajajo iz ankete o minimumu 
kazalcev razvoja temeljnih organizacij združenega dela za obdobje 1976—1980. 
V Posavju ugotavljamo, da za občino Sevnica v tej tabeli ni nobene investicije, 
iz občine Brežice je samo investicija v Čateških Toplicah, iz občine Krško pa 
investicija v »Celulozi« in jedrski elektrarni. Čeprav so naše temeljne in druge 
organizacije združenega dela poslale podatke o predvidenih investicijah v 
naslednjih petih letih, to je v času, ko so izpolnjevale anketo o minimalnih 
kazalcih, ni prišla v pregled važnejših investicij, razen omenjenih, nobena 
druga pomembnejša investicija iz Posavja. 

Ne poznamo kriterija, na podlagi katerega so bile nekatere investicije 
uvrščene med pomembnejše, ostale pa izpuščene, ker so pač, po mnenju sestav- 
ljalca tega pregleda, manj pomembne. Ob tem želimo pripomniti, da naše plani- 
rane investicije niti po pomembnosti niti po obsegu sredstev ne zaostajajo za 
investicijami, ki so ovrednotene kot važnejše v aneksu k osnutku srednje- 
ročnega plana. 

Sprašujemo se, kdo je v Sloveniji ovrednotil nekatere investicije za po- 
membnejše. druge pa za manj pomembne. Kakšne kriterije je pri tem uporabljal 
in po kakšni samoupravni poti je bilo to napravljeno. V Posavju menimo, da 
naj se investicije v tabelarnem pregledu kot dodatek k srednjeročnemu planu 
poimensko ne naštevajo, s čimer bi se izognili kakršnemukoli subjektivizmu. 
Ce pa bo kljub temu bodoči srednjeročni plan imel dodatek o važnejših inve- 
sticijah, potem upravičeno pričakujemo, da se bodo upoštevale tudi pomemb- 
nejše investicije iz posavskih občin, predvsem pa, da se o tem odloča na samo- 
upravni podlagi. Menimo, da pregled pomembnejših investicij kot dodatek k 
srednjeročnemu planu lahko zelo vpliva na zagotavljanje kreditnih in drugih 
pogojev za uresničevanje investicijskih programov. Menimo tudi, da bi bilo 
potrebno v posebni tabeli prikazati, kako so pomembnejše investicije locirane 
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po občinah. To bi bilo poučno, saj bi videli, kako je s policentričnim razvojem 
in razvojem manj razvitih območij. Hvala lepa za poslušanje. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Janez 
Rigler, delegat iz občine Ljubljana-Bežigrad! 

Janez Rigler : Tovariši in tovarišice! Težko je nekaj konkretnejšega 
reči o družbenem planu razvoja republike, saj menimo, da je v osnovi dobro 
postavljen. Hkrati menimo1, da ni dovolj zagotovil za dosledno uresničevanje 
plana oziroma ukrepov, če bi se pokazala odstopanja od dogovorjene politike. 
Dana so bila tudi mnenja o večji koordinaciji in dogovarjanju med republi- 
kami, predvsem glede vlaganja v nove investicije, saj so pogosti primeri para- 
lelne gradnje in podvojitve zmogljivosti tudi na področjih, kjer novih zmoglji- 
vosti ne potrebujemo. V dogovarjanje in usklajevanje bi bilo potrebno pri- 
tegniti tudi gospodarske asociacije in Gospodarsko zbornico. 

V razpravah je bilo tudi opozorjeno, da je porast družbenega proizvoda 
preoptimističen, saj gospodarske organizacije pri svojih razvojnih programih 
preveč računajo na sredstva bank in na sredstva iz drugih virov, kar je ver- 
jetno težko uresničljivo. 

Dobro bi bilo, če bi bili v osnutku plana navedeni pokazatelji razvoja 
v več variantah. To bi imelo za posledico, da bi se poiskala najboljša izhodišča 
in opredelitve. 

Bolj jasno bi morali opredeliti, kaj bo z modernizacijo in nezaposleno 
delovno silo, če upoštevamo', da se bodo zdomci začeli vračati. 

Mnenja smo, da je vprašanje energije ključnega pomena za razvoj gospo*- 
darstva in da bi bilo glede na podražitve v svetu dobro, če bi program po- 
skušal prikazati tudi lastne vire energije, predvsem zaradi tega, ker so bili 
v preteklosti pri nas zaprti nekateri rudniki. Ker se je v tem času energija 
podražila, nastaja vprašanje, če je smotrno ponovno odpiranje teh rudnikov. 

In nazadnje še nekaj besed o izvozu. Menimo, da bi bilo potrebno ponovno 
ponoviti vprašanje spodbujanja neblagovnega izvoza. Gre konkretno za Geo- 
loški zavod Ljubljana, ki dela po vsej Evropi in v azijskih in afriških državah 
in ki nima nobene stimulacije za modernizacijo poslovanja. Mislim, da je tudi 
v tem smislu dana možnost izvoza. Hvala. 

Predsednica Mara Zlebnik: Besedo ima delegat Franc Strakl, in 
sicer v imenu občin Ljutomer, Murska Sobota, Lendava in Gornja Radgona! 

Franc Strakl: Tovarišica predsednica, tovariši delegati! Kot je že bilo 
omenjeno, bi rad prenesel stališča, ki so bila sprejeta tako v občinskih skup- 
ščinah kot v izvršnih svetih v omenjenih pomurskih občinah in tudi na skupni 
seji delegatov obeh zborov za republiško skupščino in delegatov medobčinskega 
sveta pomurskih občin. 

Naj omenim, da pri tem nismo razpravi j ah o aneksu k družbenemu dogo- 
voru, kajti menimo, da je aneks le informacija, ne pa sestavni del predloženega 
dokumenta. 

Po pooblastilu delegatov vseh pomurskih občin bi najprej povedal stališča, 
zatem pa še predloge k besedilu osnutka dogovora. Hkrati bi omenil, da so 
pripombe, ki so že bile poslane tej skupščini iz posameznih občin, sestavni del 
moje razprave. 
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Delegacije ugotavljajo, da je predloženi osnutek dogovora o družbenem 
planu SR Slovenije do leta 1980 ustrezna podlaga za samoupravno sporazume- 
vanje in družbeno dogovarjanje ter za sprejem samoupravnih in družbenih 
dogovorov, ki so potrebni za izdelavo predloga srednjeročnega družbenega 
plana. Delegacije podpirajo tudi stališča Izvršnega sveta SR Slovenije do tega 
dokumenta. 

Predloženi akt upošteva ustavna načela o sistemu družbenega planiranja, 
kakortudi idejne osnove, sklepe in stališča, sprejeta na X. kongresu ZKJ in na 
VII. kongresu ZKS. Osnutek v določeni meri upošteva tudi predloge in težnje 
naše regije, vendar so potrebne še nekatere dopolnitve. 

Ob primerjavi osnutka dogovora in aneksa so delegacije ugotovile, da 
obstaja neusklađenost med željami po hitrejšem razvoju skoraj na vseh pod- 
ročjih in realnim obsegom sredstev, ki so na razpolago, ter kadrovskimi in 
drugimi možnostmi. Zato je predvidena letna stopnja rasti družbenega pro- 
izvoda 7,4 o/o za celotno gospodarstvo (v aneksu celo 13,5 %) zelo vprašljiva. 

Pravilno se postavlja, da je pri razreševanju strukturnih neskladij potrebno 
posvetiti posebno skrb med drugim tudi proizvodnji hrane, ker je to stra- 
teškega pomena in ena od prioritetnih nalog združenega dela. Pri pospeše- 
vanju razvoja kmetijske proizvodnje morajo biti napori vseh nosilcev kme- 
tijsko-živilske dejavnosti dejansko osredotočeni na stabilnost prehrambene bi- 
lance in na večanje produktivnosti kmetijskih zemljišč. Za vlaganja v družbeno- 
ekonomski razvoj v manj razvitih območjih in v kmetijstvu bi slovensko go- 
spodarstvo prek svojih poslovnih bank moralo nameniti precej večja sredstva. 
Zato se zavzemamo za kvantifikacijo vlaganj za manj razvita območja in seveda 
za obmejna območja, ki so prav tako predvsem kmetijska. Ta kvantifikacija 
namreč ni navzoča v obravnavanih dokumentih. 

Delegacije nadalje ugotavljajo, da je predvidena stopnja rasti zaposlovanja 
v SR Sloveniji primerna, vendar pa občutno prenizka za manj razvita območja. 
Takšna stopnja zaposlovanja v naši regiji bi pomenila nazadovanje gospodarske 
rasti, s čimer bi se še povečala že tako neugodna demografska struktura. 
Primerno bi bilo v predlogu družbenega dogovora posebej prikazati predvideno 
stopnjo zaposlovanja v manj razvitih območjih, ne pa le za vso SR Slovenijo, 
oziroma za oboje. 

Odpiranje novih delovnih mest bo potrebno pogojiti ne le z zagotovitvijo 
sredstev za opremo, temveč tudi z ostalimi priselitvenimi stroški in z drugimi 
oblikami skupne porabe. Zato je treba maksimalno izkoristiti možnosti zapo- 
slovanja, ki obstajajo v manj razvitih območjih in obmejnih območjih. 

Za naslednje obdobje se spreminjajo odnosi pri razreševanju skladnejšega 
razvoja manj razvitih območij v Sloveniji z vključevanjem novih kriterijev 
ter z razširjanjem novih oblik solidarnostne pomoči v obmejnih geografsko 
zaokroženih območjih. Hkrati se ta problematika začenja reševati s samo- 
upravnim sporazumevanjem in dogovarjanjem. Zaradi tega delegacije opozar- 
jajo, da je potrebno storiti vse, da bi se čimbolj konkretizirale oblike solidar- 
nostne pomoči in obvezali vsi nosilci, da bi zelo konkretno pristopih k obliko- 
vanju ustreznih dogovorov in seveda dogovorjene obveznosti tudi izpolnjevali. 

Da bi bilo mogoče slediti tem ciljem, delegacije predlagajo, da se v pred- 
logu združenega dogovora oziroma v družbenem planu SRS predvidijo konkretni 
cilji, ki jih želimo doseči v manj razvitih območjih in obmejnih območjih, na 
primer stopnja zaposlenosti prebivalstva, višina narodnega dohodka glede na 
slovensko povprečje, stopnja družbenega standarda in še nekateri drugi. Če 
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bodo namreč cilji tako opredeljeni, potem bo tudi mogoče zasledovati, ali se 
naloge izvajajo ali ne. 

Pri temeljnih nalogah skupne politike razvoja je predvidena solidarnost 
le pri skupni porabi, vendar je treba za zagotovitev skladnejšega razvoja zago- 
toviti tudi solidarnost na področju splošne porabe; samoupravne interesne skup- 
nosti v Sloveniji pa bi morale v svojem programu kvantificirati sredstva za soli- 
darnostno prelivanje v naslednjem srednjeročnem obdobju. 

Poleg že omenjenih prioritet, predvidenih v osnutku dogovora o družbenem 
planu SRS, je potrebno vključiti tudi zdraviliški turizem, zaradi njegovih 
pozitivnih učinkov na izvoz in pomembnega dejavnika v razvoju Jugoslavije 
kot celote. 

Delegacije tudi ugotavljajo, da je poleg izrednega pomena razvoja kme- 
tijstva na našem območju pomemben tudi nadaljnji razvoj naftne industrije. 
Zato bi moral biti razvoj INE Lendava sestavni del celotnega srednjeročnega 
programa Jugoslavije, usklajevanje pa bi se moralo opraviti na ravni med- 
republiškega dogovarjanja, ker gre za temeljno organizacijo, povezano z drugo 
republiko. 

Ugotavljamo, da potencialne rezerve reke Mura za proizvodnjo električne 
energije niso izkoriščene in da v predloženih dokumentih tudi niso nakazane. 
Zato je potrebno v prioriteto vključiti tudi izgradnjo sistema elektrarn na reki 
Muri, zlasti še zaradi izredno velikega deficita električne energije na tem 
območju. 

Pomembna je tudi ostala infrastruktura, kot so cestno omrežje, vodno 
gospodarstvo, poštno omrežje, plinovod in še druga, in sicer zaradi nujnosti, 
da se ta področja povežejo, gospodarsko okrepijo in da se poglobijo gospodarski 
stiki s sosednjo Madžarsko. Upoštevati je namreč treba interes Madžarske za 
tranzit iz Luke Koper prek Lendave, po cesti in železnici. 

Poleg omenjenih gospodarskih in drugih razvojnih vprašanj v Pomurju še 
posebej izstopa vprašanje dokončne ureditve in uskladitve kmečkih pokojnin 
glede na delavske pokojnine. Pri tem je namreč nujna širša solidarnost Slove- 
nije, saj ni mogoče pričakovati, da bi bilo to agrarno področje v stanju brez 
solidarnosti razrešiti to izredno pomembno vprašanje. Zaskrbljujoče je tudi 
zdravstveno stanje prebivalstva, zdravstvenih objektov, izobraževalnih zmoglji- 
vosti in kadrov v primerjavi z ostalimi območji. 

Poleg teh stališč delegacije predlagajo tudi nekatere konkretne predloge. 
Predvsem naj se omeni, da so bih doseženi pri zmanjševanju občutnih 

razlik v družbenem razvoju posameznih območjih določeni uspehi brez uporabe 
besede »pomembni«. Namreč iz razlage sledi, da so bih »pomembni«. Menimo, da 
se iz osnutka in ocene ustrezne komisije Izvršnega sveta za pospeševanje razvoja 
manj razvitih območij lahko zaključi, da obstajajo med posameznimi območji 
še vedno občutne razlike, in sicer ne le na področju infrastrukture in družbe- 
nih dejavnosti, temveč tudi na gospodarskem področju, saj družbeni proizvod 
na prebivalca v manj razvitem območju dosega komaj 49 fl/o republiškega 
poprečja. 

K odstavku na 7. strani osnutka, ki se glasi: »Večja stopnja rasti bo 
potrebna pri združevanju sredstev za razširjeno reprodukcijo v skladu s priori- 
tetnimi nalogami na področju vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, 
otroškega varstva in delno zdravstva v zvezi z dogovorjeno politiko dograditve 
začetnih zdravstvenih zmogljivosti«, naj se doda naslednje besedilo (namreč 
delegacijo moti dejstvo, da je omenjena samo dograditev začetih zdravstvenih 
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zmogljivosti, to so v bistva, kot je znano, tri slovenske bolnišnice, vključujoč 
ljubljansko kliniko) »in potrebnih zdravstvenih zmogljivosti v manj razvitih in 
obmejnih območjih«. 

Pri temeljnih ciljih hitrejšega razvoja v manj razvitih območjih in v 
manj razvitih obmejnih območjih naj se v prvi alinei na 13. strani osnutka 
za besedilom »kar naj bi zagotovilo« doda še beseda »določeno«, tako da se 
stavek nadaljuje z besedilom: »določeno hitrejšo rast družbenega proizvoda in 
števila delovnih mest v primerjavi s povprečjem SR Slovenije«. 

V stavku na 13. strani, ki se glasi: »Hitrejši razvoj manj razvitih obmejnih 
območij je potrebno pospeševati kot eno temeljnih potreb celovitega družbenega 
razvoja SRS«, naj se beseda »potreb« nadomesti z besedo »nalog«. 

Na 14. strani osnutka, kjer se govori o nadaljnjem razvoju kmetijstva, naj 
se doda stavek »z ukrepi ekonomske politike je treba zagotoviti hitrejši razvoj 
kmetijstva in enakopravnejši položaj te panoge z ostalimi panogami«. 

Cestna skupnost SR Slovenije kakor tudi Zveza vodnih skupnosti naj v 
srednjeročnem programu (je to rečeno na strani 14) predvidita več kot 25 %> 
sredstev za modernizacijo in vzdrževanje cest v manj razvitih obmejnih ob- 
močjih. 

Dejstvo je, da razvoj Luke Koper glede na potrebe gravitacijskega zaledja 
in tranzitnih storitev, zlasti z Madžarsko, Avstrijo in Cehoslovaško, o čemer 
je govor na 19. strani osnutka, ne zahteva samo ustrezne usposobitve Luke 
in modernizacije železniške in cestne povezave, temveč tudi usposobitev pro- 
pustnih poti od naših meja z omenjenimi državami do Luke Koper. 

Naložbe v delovno intenzivno proizvodnjo bo treba še naprej usmerjati 
predvsem v agrarno prenaseljena območja, o čemer je govor na 20. strani 
osnutka, vendar naj se v ta območja usmerjajo tudi deloma kapitalno intenzivne 
investicije. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Z 1 e b n i k : Hvala! Besedo ima tovariš Miroslav 
Nakrst, delegat iz Nove Gorice! 

Miroslav Nakrst: Tovarišice in tovariši! Ker v dodatnem gradivu 
nisem našel pismenih stališč in pripomb Skupščine občine Nova Gorica, njenega 
Izvršnega sveta in skupine delegatov za Zbor občin, najbrž smo jih prepozno 
poslali, bi dal samo eno pripombo. 

Predloženi osnutek namreč ne opredeljuje položaja in nalog obmejnih občin 
glede maloobmejnega prometa kot pomembnega dejavnika deviznega priliva ter 
maloobmejne menjave in gospodarskega sodelovanja. Skupščina SR Slovenije 
je namreč letos, s svojimi sklepi in stališči opredelila program nadaljnjega 
razvoja tega področja gospodarske aktivnosti, zato bi bilo prav, da se v izvlečku 
ta stališča povzamejo tudi v osnutku dogovora družbenega plana. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala! Besedo ima tovariš Ivo Gorjup, 
delegat Skupščine mesta Ljubljana. 

Ivo Gorjup: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupščina mesta Ljubljana je po obravnavi na seji vseh treh zborov dne 18. 9. 
1975 oblikovala naslednja stališča in mnenja k osnutku družbenega plana 
SR Slovenije v obdobju od 1976. do 1980. leta. 
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Področje gospodarstva: 
1. Uvodoma je treba ugotoviti, da predstavlja v tej fazi priprav predloženo 

gradivo pomemben napredek glede uveljavljanja samoupravnega sistema pla- 
niranja. Zato je metodološki pristop sprejemljiv kot izhodišče za razpravo in 
usklajevanje v TOZD, krajevnih skupnostih, samoupravnih interesnih skupnosti 
ter z družbenimi plani občin in mesta. 

Kljub temu, da je gradivo nastalo že na novih osnovah, pa se kaže, da ni 
bilo mogoče v celoti uveljaviti novega pristopa k planiranju, kar se odraža v 
neizdelanosti planiranja v samoupravnih interesnih skupnostih; prav tako pa 
v planu niso izraženi reprodukcijski kompleksi v gospodarstvu. Še vedno osta- 
jajo odprta vprašanja selektivnosti oziroma prioritetnih kriterijev, kar bo 
treba izpopolniti pri nadaljnjem planiranju in izdelavi predloga. 

2. Iz osnutka dogovora o družbenem planu kot tudi iz aneksa je razvidno, 
da obstajajo velike razlike v ocenah bodočega 5-letnega razvoja, prav tako pa ni 
nikjer opredeljen način oziroma metodologija usklajevanja, in to ne samo v 
smeri globalnih razvojnih tendenc, temveč tudi medsebojnega usklajevanja med 
posameznimi dejavnostmi, še posebej, na primer, povezovanja raziskovalnega 
dela in znanosti z izvozno usmerjenostjo, s pomembnejšimi prioritetnimi dejav- 
nostmi ter drugimi delovnimi organizacijami. 

3. V osnutku so premalo izraženi integracijski procesi v gospodarstvu ozi- 
roma v panogah in na področju, kjer bi bilo treba pospeševati te procese, prav 
tako pa je tudi premajhna njihova povezanost z drugimi delovnimi organiza- 
cijami izven gospodarstva, kot na primer z delovnimi organizacijami intelektu- 
alnih storitev. 

4. Stopnje rasti so dokaj optimistične glede na strukturo investicij, saj 
bodo te zlasti v prvem obdobju srednjeročnega plana usmerjene predvsem v 
infrastrukturo. 

5. Kot že rečeno so investicije v prvem obdobju radikalno usmerjene v 
izgradnjo infrastrukture. Zato bi bilo potrebno zagotoviti združevanje sredstev 
za uresničevanje ne le modernizacije in rekonstrukcije, temveč tudi za nekatere 
bolj ambiciozne investicijske projekte. Potrebno bi bilo glede na znano raz- 
drobljenost investicij usmeriti razpoložljiva sredstva na pomembnejše razvojne 
nosilce oziroma prioritetna področja, ne pa da se usmerjajo samo, kot je v 
osnutku rečeno, na tehtanje predloženih, razvojno bolj ah manj interesantnih 
investicijskih projektov, kajti tudi razpoložljiva investicijska sredstva morajo 
biti usmerjena na postopno prestrukturiranje gospodarstva. 

6. Slovenija nima pomembnejše lastne surovinske baze. Zato bi se moralo 
celotno gospodarstvo usmeriti na to, da se vse surovine, ne glede na izvor, pre- 
delajo v proizvode višje stopnje obdelave, to je v proizvode, ki zahtevajo večji 
obseg kvalificiranega dela. 

7. Težki strukturni problemi in zahteva po izvozni ekspanziji nakazujejo 
vrsto novih prvin, ki jih moramo uveljaviti v gospodarstvu, ki pa so pred- 
vsem nematerialne narave. Pri tem gre za sodobnejšo kadrovsko politiko, za 
povezavo raziskovalne dejavnosti in znanosti ter šolstva s potrebami gospo- 
darstva, za hitrejši pretok informacij o znanstvenih in drugih dosežkih, za 
hitrejše prenašanje sodobnejših metod modernizacije in tehnologije v delovne 
organizacije, za spodbujanje kakovostnih naložb, racionalizacijo itd. Za vsa ta 
vprašanja je treba zagotoviti večjo družbeno organiziranost, kajti drugače ne 
bomo zmogli uresničiti prestrukturiranja gospodarstva, saj nam sedanji tokovi 
kažejo, da celotna struktura investicij nadaljujejo sedanjo sestavo gospodarstva. 
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Hkrati je treba uresničiti ustavna določila glede povezovanja proizvodnje 
s trgovino in bankami. 

8. V poglavju, ki obravnava izvoz, se poudarja, da je izvoz prednostna 
naloga, katere uresničevanje je treba zlasti, kot je v osnutku rečeno »v tre- 
nutnih gospodarskih razmerah zagotoviti s čvrsto samoupravno organizira- 
nostjo«. Menimo, da to ni usmeritev, ki bi bila sprejemljiva za celotno srednje- 
ročno obdobje, temveč bi bilo potrebno takšno samoupravno organiziranje 
zagotoviti na osnovi skupnih, dolgoročnih interesov temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela. 

9. V osnutku družbenega dogovora niso dovolj opredeljeni nosilci izvozne 
ekspanzije ter njihova programska usmeritev. Opredelitev bi bilo potrebno 
opraviti glede na posamezne trge, s posebnim ozirom na deleže v razvoju. V tem 
smislu je potrebno nakazati tudi nujnost večjih integracij in specializacij zuna- 
njetrgovinskih delovnih organizacij, kot tudi njihove povezave po dohodkovnem 
načelu s proizvodnimi in drugimi delovnimi organizacijami. 

10. Pri področju energetike ni omenjena skrb za racionalen razvoj, razpo- 
reditev po dejavnostih in splošno varčevanje z energijo, ki je v Jugoslaviji pri- 
manjkuje. 

11. Temeljne organizacije združenega dela, njihova združenja, kot tudi 
Gospodarska zbornica prepočasi opredeljujejo razvojne usmeritve glede na 
kakovostne zahteve razvoja in se več ali manj zadovoljujejo s sedanjo^ gospo- 
darsko strukturo tudi za naslednje srednjeročno obdobje. Zato bi morala na- 
slednja faza razprave o planu jasno opredeliti cilje, strategijo in kriterije raz- 
voja, čemur bi morali podrediti interese posameznih delovnih organizacij. 
S konkretnimi usmeritvami je treba zagotoviti, da se bo stabilizacija tudi do- 
segla, in sicer na podlagi kakovostnih sprememb v gospodarstvu samem. Zato 
bi moralo tudi usklajevanje znotraj gospodarstva potekati predvsem na tako 
opredeljenih ključnih točkah razvoja. 

12. Politika zaposlovanja mora biti opredeljena na podlagi republiškega 
programa razvoja z upoštevanjem posebnosti razvitih in nerazvitih območij 
Slovenije. Pri tem je potrebno skrbeti za racionalno zaposlovanje v družbenih 
dejavnostih in državni upravi. 

13. V osnutku bi se morala obdržati tudi vsesplošna prizadevanja za zni- 
ževanje družbene režije, ki ne le da obremenjuje temeljne organizacije zdru- 
ženega dela, temveč s svojo funkcijo večkrat deluje neracionalno in povzroča 
gospodarstvu večje stroške, kot bi bih sicer potrebni. 

14. Bolj je potrebno poudariti racionalno izkoriščanje zemljišča, zaradi 
zagotovitve kmetijske proizvodnje in varstva okolja. Predvsem je potrebno pri 
vseh novih investicijah proučiti vprašanja onesnaženja vode, zraka in zemlje. 

15. Na področju varstva okolja je potrebno konkretno opredeliti cilje in 
naloge. Potrebno je sprejeti usmeritev, kjer se ne bo dovoljevalo onesnaževanje 
oziroma s katero bo preprečena graditev zmogljivosti, ki povzročajo onesnaže- 
nost. Prav tako je treba sprejeti programe sanacije v najbolj ogroženih ob- 
močjih. 

16. Poglavje o prometu predvideva še nadalje dajanje prednosti cestnemu 
prometu. Mnenja smo, da je potrebno ustrezno razviti tudi železniški promet 
in nanj preusmeriti določen del tovornega prometa. 

17. Področje založniške dejavnosti je premalo obdelano. V prihodnje bi 
bilo potrebno predvideti ustanovitev reprodukcijskih kompleksov grafične, 
založniške in papirne industrije. 
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18. V planu je nujna večja povezanost gospodarstva, kakor tudi povezanost 
gospodarstva z vsemi dejavnostmi, ki so- nujne v procesu družbene funkcije 
delovnega človeka in občana. Predloženi osnutek v tem pogledu še vse preveč 
odraža le predvidevanja posameznih dejavnikov, zato ni mogel dovolj upošte- 
vati soodvisnosti razvoja posameznih področij družbenega življenja. 

19. Vgraditev načel stabilizacijske politike pomeni bistveni kakovostni pre- 
mik v selekciji prednostnih področij, ob upoštevanju posledic konkretne odlo- 
čitve za razvoj drugih področij. Konkretna ugotovitev se v tem pogledu kaže 
na področju gostinstva in turizma, ker sedanji osnutek premalo odraža soodvis- 
nost razvoja teh področij z razvojem drugih dejavnosti, kot so kultura, telesna 
kultura in podobno. 

20. Predloženi osnutek družbenega dogovora pri opredeljevanju prednosti 
razvoja posameznih območij Slovenije kaže na to, da smo pri ocenjevanju 
stopnje razvitosti še vedno v največji meri naslonjeni na stopnjo gospodarske 
razvitosti, pozabljamo pa na neskladja med stopnjo gospodarskega razvoja in 
problemi, ki jih ta razvoj povzroča na mnogih področjih družbenega življenja. 
Pri dograjevanju tako družbenega dogovora kot tudi pri konkretnih oprede- 
litvah načina in stopnje usklajevanja razvoja med posameznimi področji mo- 
ramo imeti pred očmi tudi probleme, ki jih odpira gospodarski razvoj. 

21. V oblikovanju osnutka ni v zadostni meri navzoča znanost, tako v 
gospodarstvu kot tudi v družbenih dejavnostih. V nadaljnjem procesu moramo 
zato posvetiti temu vprašanju več pozornosti, predvsem pa moramo dejavnike 
s področja znanosti neposredno vključiti kot nosilce procesa planiranja, in to 
ne le na ravni republike, temveč tudi v temeljnih skupnostih in organizacijah. 

22. Vse bolj se odraža nujnost tesnejšega povezovanja v okviru regije. To 
nujnost kaže tudi vrsta ugotovitev ob iskanju kar največje družbene in eko- 
nomske učinkovitosti. Zato je potrebno v okviru posameznih dejavnikov posve- 
titi temu vprašanju več pozornosti, zlasti pa je poskrbeti za hitrejše uresni- 
čevanje pobud, ki vodijo k večji učinkovitosti. 

23. Optimalni razvoj Slovenije bo možno doseči le s čim večjo usklađenost j o 
tega razvoja z razvojem Jugoslavije. Zato bi bilo potrebno opredeliti ključne 
povezave s tem razvojem, prav tako pa skupno opredeliti funkcioniranje jugo- 
slovanskega enotnega tržišča ter sodelovanje oziroma usmeritev delovnih orga- 
nizacij iz SR Slovenije na ekonomska vlaganja na področju nerazvitih republik 
in pokrajin. 

Področje vzgoje in izobraževanja: 
1. Glede izobraževanja so pokazani samo številčni podatki, pomanjkljivo pa 

je obdelan vsebinski premik na usmerjeno izobraževanje oziroma kako bomo 
usposobili kadre, da bodo zagotovili predvideni porast družbenega proizvoda. 

2. V srednjeročnem obdobju je treba zagotoviti hitrejšo rast sredstev za 
izobraževanje od rasti družbenega proizvoda. Ta delež je v preteklem obdobju 
zaostajal, čeprav je družbeni plan tudi v preteklem obdobju načrtoval hitrejšo 
rast deleža za izobraževanje v družbenem proizvodu. Ob tej predpostavki bomo 
lahko zagotovili šele do 1985. leta celodnevno šolo, izboljšanje kadrovske struk- 
ture, modernizacijo vzgojno-izobraževalnega procesa in ustreznejšo materialno 
bazo vzgoje in izobraževanja. 

3. Kot pomemben element kadrovske politike bi morali upoštevati ureje- 
vanje stanovanjske problematike za pedagoške kadre. 
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4. Nujno moramo uresničiti sistem napredovanja pedagoških delavcev, 
s čimer bi zboljšali kadrovsko strukturo prosvetnih delavcev in ustrezneje spod- 
bujali kadrovanje v ta poklic. 

5. Ob načrtovanju programov razvoja vzgoje in izobraževanja je treba 
zagotoviti ustrezne učne načrte, ki bodo usklađeni z družbenimi interesi, kot so 
na primer prehod na celodnevno šolo, na vključevanje otrok v šolo s šestim 
letom starosti in podobno. V nasprotnem primeru bomo nove oblike in organi- 
zacijo gradili na stari vsebini dela in povečevali, kljub vloženim sredstvom, raz- 
mik med šolo in življenjem. 

6. V okviru permanentnega izobraževanja je treba konkretneje opredeliti 
vlogo delavskih univerz in tistih organizacij, ki se ukvarjajo z izobraževanjem 
odraslih. 

Področje zdravstvenega varstva: 
Osnutek je v delu, ki načrtuje razvoj zdravstvenih zmogljivosti, tako v 

prostorskem kot tudi v kadrovskem pogledu, premalo natančen. To velja še 
posebej za našo regijo, kjer smo v zadnjih letih skoraj izključno dajali prednost 
izgradnji bolnišničnih zmogljivosti, pri tem pa podzavestno zanemarjali osnovno 
zdravstveno službo, tako v prostorskem, še posebej pa v kadrovskem smislu. 
Zato se ni mogoče strinjati z besedilom osnutka, ki pravi: »Da bo v prihodnjih 
letih zaključen program izgradnje regionalnih bolnišnic, Onkološkega inštituta, 
Medicinske fakultete v Ljubljani, poslej pa bo mogoče nameniti večja sredstva 
razvoju osnovne zdravstvene službe.« 

Področje kulture: 
1. Med temeljnimi cilji prihodnjega razvoja je treba posebej poudariti tudi 

nujnost nadaljnjega razvoja kulture v republiških središčih, kot so Maribor, 
Celje, Ljubljana in tako dalje. Vsaka stagnacija bi namreč povzročila veliko 
škodo razvoju kulture v Sloveniji nasploh, saj je v teh mestih koncentrirana 
velika večina slovenskih kulturnih zmogljivosti. Stališče, ki bi ga v srednje- 
ročnem razvoju morali sprejeti, je: hitrejši razvoj kulturno nerazvitih območij 
in nekoliko počasnejši razvoj zlasti v omenjenih treh republiških središčih. 
Vsako drugačno stališče za Ljubljano je nesprejemljivo, še posebej pa v osnutku 
poudarjena smer. Citiram: »Proti tradicionalni metropolizaciji kulture.« Dej- 
stvo je namreč, da je kultura v Sloveniji metropolizirana, kar je plod kultur- 
nega, zgodovinskega in političnega razvoja slovenskega naroda. Tega dejstva 
ni mogoče enostavno izbrisati, temveč ga je treba jemati kot realnost, kot 
nekaj, na čemer se bo gradila srednjeročna kulturna politika. Pač pa bi bilo 
potrebno mnogo bolj poudariti obveznosti in nosilce kulture v teh centrih, da 
bi bili bolj navzoči na celotnem območju Slovenije, zlasti na tako imenovanih 
belih kulturnih lisah. In še to: Zaradi razmer, v katerih so nekateri ključni 
objekti nacionalnega pomena locirani v Ljubljani, je treba idejo o nujnosti 
razvoja toliko bolj poudariti, saj vsaka stagnacija v bistvu pomeni nazadovanje. 

2. Poglavitna pripomba k poglavju o materialni osnovi je, da je pregled- 
nost števil izredno slaba, vprašljiva pa je tudi njihova natančnost. Vsekakor 
so odločno prenizko planirana sredstva za investicije, če so v njih planirana 
tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje. Glede investicij bi bilo vendarle treba 
v tem dokumentu konkretno napisati, kateri novi objekti naj bi se gradili v 
srednjeročnem obdobju v Sloveniji, in seveda tudi njihov finančni obseg. 

3. Celotno besedilo ničesar ne pove o vprašanju solidarnosti in vzajemnosti 
v kulturi. Prav zaradi tega, ker Ljubljana podpira načelo solidarnosti, nikakor 
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ne more odstopiti od načela vzajemnega financiranja tistega dela kulturnega 
programa v njenem okviru, ki je posebej pomemben za celotno republiko. 

Področje telesne kulture: 
Izpolnjevanje programiranih nalog v srednjeročnem načrtu je mogoče le 

z doslednejšim posegom na področju investicij, pa naj si gre za rekreacijske 
objekte v krajevnih skupnostih in organizacijah združenega dela aH pa za 
širše rekreacijske komplekse zunaj občine ah mesta ali pa za objekte za tekmo- 
valni šport. Predvsem bi morah uveljaviti načelo, da se telesnokulturni objekti 
v krajevni skupnosti in za potrebe krajevnih skupnosti oziroma občanov kra- 
jevnih skupnosti ter objekti v organizacijah združenega dela vključijo v projekte 
pri izgradnji sosesk oziroma organizacij združenega dela, enako kot se vklju- 
čujejo razni drugi objekti družbenega standarda. 

Splošna poraba: 
Pri prenosu pristojnosti na občinske upravne in druge organe oziroma pri 

ustanavljanju novih organov v občinah je potrebno upoštevati kadrovske mož- 
nosti, delovne pogoje in finančna sredstva. Pri prenosu pristojnosti ah pri usta- 
navljanju novih organov je potrebno zagotoviti občinam, v okviru splošne po- 
rabe, dodatna finančna sredstva, na primer pri ustanavljanju sodišč združenega 
dela, družbenega pravobranilca, štaba teritorialne obrambe, pri razširitvi inšpek- 
cijskih služb in podobnem. 

Stanovanjski standard in gradnje: 
V poglavju stanovanjski standard in gradnje je po naši oceni preoptimi- 

stična zahteva, da naj bi v naslednjem petletnem obdobju v glavnem odpravili 
stanovanjski primanjkljaj. Zahteva po izgradnji 72 000 stanovanj v 5 letih je 
verjetno blizu realnih materialnih možnosti, vendar menimo, da bi morah ob 
dokončnem sprejemu tega dogovora opredehti obseg obveznosti posameznih 
območij oziroma občin ah pa vsaj zagotoviti, da bo to opredeljeno s srednje- 
ročnim programom stanovanjsko-komunalne graditve v Sloveniji. Enako velja 
tudi za opredelitev razmerja med družbeno in zasebno gradnjo. 

V dogovor bi morah vključiti večja zagotovila za hitrejše uvajanje stro- 
škovnih stanarin. Kolikor tega ni mogoče doseči z radikalnejšo prerazdelitvijo 
osebne pwrabe, potem je treba spremeniti predpise o delitvi stanarine. Na pri- 
mer, opustiti amortizacijo in prepustiti politiko oblikovanja in delitve stanarin 
samoupravnim skupnostim v celoti. 

Nadalje menimo, da bi morah komunalno gospodarstvo v večji meri pove- 
zati s stanovanjsko izgradnjo, ob hkratni zahtevi po kompleksnem pristopu 
k izgradnji stanovanjskih naselij. 

Komunalno in stanovanjsko gospodarstvo: 
Opredehti je potrebno skladnost komunalnega gospodarstva s stanovanj- 

skim in v ta namen v osnutku nakazati nujnost, da se vzpostavi avtomatizem 
pri pridobivanju ustreznih finančnih sredstev tudi za področje komunalnega 
gospodarstva, ki spremlja prioritetno stanovanjsko izgradnjo, in sicer iz sta- 
novanjskega prispevka. 

Ne le v Ljubljani temveč tudi v drugih mestih in primestnih območjih bo 
potrebno v planiranem obdobju uresničiti večje investicijske naložbe, ki pre- 
segajo lokalna sredstva. Zato je potrebno v osnutku predvideti možnosti pri- 
dobitve mednarodnih posojil za večjo komunalno infrastrukturo, kot so komu- 
nalni sistem s čistilnimi napravami, toplarne, vodni viri, primarno omrežje in 
podobno. 
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Opredelitev družbene pomoči pri reševanju stanovanjskega vprašanja je 
potrebno razširiti zaradi naraščanja stroškov komunalnih storitev, ki že pre- 
segajo višino stanarine, oziroma konkretizirati pomoč, po kateri bomo lahko 
nudili družbeno zaščito delavcem. 

Ceste: 
Glede na to, da še obstajajo določene dileme o regionalnih cestah, še zlasti 

glede samoupravne organiziranosti interesnih skupnosti za ceste in sistema 
financiranja celotnega cestnega gospodarstva, naj bi predlog dogovora o druž- 
benem planu dal poudarek integralni izgradnji in povezavi celotnega cestnega 
omrežja, upoštevajoč prometne tokove in propustnost cest. Pri tem je potrebno 
dati prednosti tistim naložbam, pri katerih se združujejo sredstva za izvajanje 
celotnih programov in za gradnjo najbolj kritičnih prometnih poti, s katerimi 
se izboljšuje povezanost cestnega omrežja v celoti. 

V ta namen je izdelati merila za vrstni red financiranja cestnega omrežja, 
upoštevajoč seveda vse oblike združevanja sredstev. Zato je potrebno doseči 
ustrezne dogovore tudi glede izgradnje magistralnih cest, kakor tudi njihovega 
financiranja, še posebej kar zadeva pravičnejšo delitev izvirnih sredstev tako 
imenovanega bencinskega dinarja. Posebej je treba izpostaviti osnovna ustavna 
izhodišča o organiziranju samoupravnih interesnih skupnosti za ceste in cestni 
promet ter njihove interese v povezovanju v regionalne in republiško interesno 
skupnost. 

Opravičujem se, ker sem bil predolg, upam pa, da vas nisem dolgočasil. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Gorjup! Besedo ima Ciril 
Habe, delegat Obalne skupnosti občin, ki bo govoril v imenu občin Izola, Piran 
in Koper! 

Ciril Habe: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
O osnutku dogovora o družbenem planu SR Slovenije so poleg vseh treh občin- 
skih skupščin razpravljali tudi izvršni sveti, kakor tudi skupine delegatov za 
delegiranje v Zbor občin in v Zbor združenega dela republiške skupščine. Zato 
so predlogi vseh treh občin poenoteni. 

Dovolite mi, da dam le krajšo uvodno razlago, saj pismenih predlogov in 
pripomb, ki ste jih prejeli pred pričetkom seje, vsaj tako menim, ni potrebno 
utemeljevati. 

Pred Skupščino SR Slovenije je izredno pomemben dokument s področja 
izvajanja ustavno opredeljene funkcije samoupravnega sistema planiranja. 
Čeprav še nimamo sistemskega zakona s področja planiranja, dozorevajo sred- 
njeročni plani pri vseh nosilcih planiranja. Zato se lahko reče, da srednjeročni 
plan za obdobje 1976 do 1980 raste iz volje in hotenj delovnih ljudi in občanov, 
tako o temeljnih organizacijah združenega dela in krajevnih skupnostih kot 
tudi v samoupravnih interesnih in družbenopolitičnih skupnostih. Na obalnem 
območju, kjer se povezujejo občine Izola', Koper in Piran, je dogovorjeno in v 
statusu obalne skupnosti opredeljeno, da se srednjeročno in dolgoročno načrto- 
vanje opravlja enotno za celotno območje vseh treh občin. 

V januarju 1975. leta so bila sprejeta izhodišča za sestavo družbenega plana 
razvoja obalnega območja za obdobje 1976. do 1980. leta. Na tej podlagi je nasta- 
jal osnutek družbenega plana razvoja obalnega območja za obdobje 1976 do 
1980, ki ga je Skupščina Obalne skupnosti s sklepom 2. julija 1975 dala v javno 
razpravo in usklajevanje med nosilci planiranja. V obalnem območju se je 
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začela razprava o osnutku dogovora o družbenem planu Socialistične republike 
Slovenije za obdobje od 1976. do 1980. leta tako, da so vse tri skupščine občin 
na sejah razpravljale o dokumentu tudi s stališča usmeritve družbenoekonom- 
skega razvoja obalnega območja. 

V skupščinah so razpravljali delegati na podlagi stališč, ki so jih sprejele 
delegacije na svojih sejah. Zato so tudi stališča, ki so bila sprejeta v skupščinah 
občin Izola, Koper in Piran, izraz stališč široke delegatske baze. 

V razpravi je prišlo do enotne podpore osnovam in usmeritvam družbeno- 
ekonomskega razvoja, kot so opredeljene v osnutku dogovora o družbenem 
planu SR Slovenije za prihodnje 5-letno obdobje. Le ob dinamični gospodarski 
rasti ter izkoriščanju vseh obstoječih materialnih možnosti se bo mogoče pri- 
bližati do leta 1980 cilju, to je ustvarjanju stabilnejših gospodarskih odnosov, 
izravnavanju plačilne in zunanjetrgovinske bilance, zlasti pa povečanju deleža 
izvoza in zmanjševanju deleža uvoza. Med cilji, ki smo si jih zadah v osnutku 
družbenega plana razvoja obalnega območja za obdobje 1976 do 1980, je nalo- 
ga izravnati območno zunanjetrgovinsko bilanco tudi vrnjenemu blagovnemu 
delu. V tem smislu podpiram tudi predlog, ki ga je dal delegat iz Nove Gorice 
v zvezi z vključevanjem maloobmejne blagovne menjave v prihodnji srednje- 
ročni plan SR Slovenije. 

V srednjeročnem planu obalnega območja je opredeljeno pomorsko gospo- 
darstvo kot izredno pomemben dejavnik izravnave zunanjetrgovinske bilance 
in kot dejavnik, ki uveljavlja primerjalne prednosti SR Slovenije glede na 
njeno geopolitično lego. 

V tej zvezi menimo, da osnutek dogovora o družbenem planu SR Slovenije 
še vedno ne daje primernega poudarka pomembnosti pomorske usmeritve v 
razvoju Slovenije. Industrijsko cono v Kopru kot element pomorskega gospo- 
darstva, ki je dobilo svoje mesto v resoluciji o dolgoročnem družbenoekonom- 
skem razvoju Slovenije, bomo najhitreje uresničili prav z izgradnjo rafinerije 
ter nanjo vezane bazne organske kemije. Industrijska cona je locirana na pod- 
ročju izsuševanega Škocjanskega zaliva, zato industrija, ki je projektirana po 
sodobnih tehnoloških rešitvah, ne more predstavljati ovire za nadaljnji razvoj 
turizma. 

Ulov in predelava rib, tako morskih kot tudi sladkovodnih, v osnutku 
dogovora o družbenem planu nista niti omenjena. Kongres o prehrani, ki je 
bil v Novem Sadu, pa je opredelil pomen, ki jo ima riba v strukturi prehrane, 
zlasti z vidika proteinov. Po drugi strani je ribištvo tudi naravno bogastvo, 
ki ga moramo intenzivneje izkoriščati za potrebe prehrambene industrije. Naj 
navedem za primer delovno organizacijo Delamaris iz Izole, ki ulovi letno 
okoli 4000 ton rib, za potrebe predelave pa mora uvoziti dodatno še okoli 12 000 
ton rib letno. Tako uvažamo surovino, ki jo imamo doma, razumljivo pa je, 
da organizacija združenega dela Delamaris ne more sama rešiti vprašanja 
razširjene reprodukcije v ribištvu. V tej zvezi imajo svoje mesto tudi soline ter 
ladjedelnice za remont ladij, ob vse večjem luškem prometu. 

V okviru razvoja pomorskega gospodarstva imata pomorski in luški promet 
pomembno funkcijo za Slovenijo. Čez Slovenijo tečejo mednarodne trans- 
portne poti, kar še zlasti narekuje potrebo po izkoriščanju teh danosti. Po- 
morski promet je že do sedaj prinašal velik devizni učinek, ki bo na primer 
leta 1975 znašal okoli 26 milijonov dolarjev. 

V zvezi z osnutkom dogovora o srednjeročnem družbenem planu Slovenije 
predlagamo, da se pri pregledu važnejših investicij, to je v aneksu pri turistični 
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dejavnosti, pri gradnji hotela Bernardin, upoštevajo le tista sredstva, ki bodo 
realizirana v obdobju 1976—1980. Nadalje naj se konkretno opredeli izgradnja 
terciarnih letališč ter v klasifikaciji upošteva glede na prometno izoliranost in 
Potrebe turizma pomen gradnje letališča v Sečovljah. 

Prav tako bi bilo po našem mnenju potrebno na 65. strani bolj jasno opre- 
deliti pojem turističnega gospodarstva. V svetu je razvoj navtičnega turizma 
v skokovitem razvoju. Zato je nujno vgraditi v srednjeročni plan Slovenije 
tudi razvoj navtičnega turizma s prvo etapo izgradnje marine v Izoli. Razvoj 
rekreativnega turizma pri nas terja razvoj objektov za navtični turizem, ta 
zvrst turizma pa je pomembna tudi za dotok deviznih sredstev. 

Sedanja obalna cesta predstavlja zaviralni dejavnik v družbenoekonom- 
skem razvoju ne le obalnega območja, temveč tudi širše skupnosti, zaradi 
poudarjenega turizma, luškega prometa in drugih gospodarskih vej. Skratka, 
sedanje obalne ceste predstavljajo veliko oviro potniškim in blagovnim to- 
kovom, zato je nujno, da dobi rekonstrukcija obalne ceste svoje prioritetno 
mesto v programu izgradnje cest v SR Sloveniji do 1980. leta. 

Prav tako bi, po našem mnenju, bilo potrebno V aneksnem delu dogovora 
bolj opredeliti vprašanje regionalnih bolnišnic in njihovo vlogo. V bližnji 
bodočnosti bo potrebno vložiti še izredno velike napore, da bodo lahko regije 
dokončno uredile to področje. Zaradi tega menimo, da je to področje potrebno 
ustrezno opredeliti po potrebah in prioritetah, tako glede na gradnjo novih 
zmogljivosti kot tudi glede potreb po sanaciji obstoječega stanja. Prav gotovo 
je stanje v našem območju glede obstoječih bolnišničnih zmogljivosti takšno, 
da terja hitrejšo rešitev, 

S to krajšo obrazložitvijo glavnih predlogov za dopolnitev osnutka dogovora 
o družbenem planu SR Slovenije za prihodnje petletno obdobje želimo pred- 
staviti integralnost razvoja danih elementov v slovenskem prostoru. 

Obalno območje se je vključilo v razvoj v okviru Slovenije šele po 1955. 
letu, to je s skoraj desetletno zamudo. Dani predlogi pomenijo tudi pot, po 
kateri se bo obalno gospodarstvo bolj integriralo s slovenskim in jugoslo- 
vanskim gospodarstvom. Z odpiranjem novih mejnih prehodov v SR Sloveniji 
za blagovni promet, zlasti proti vzhodni Evropi, pa bo Slovenija še bolj izko- 
ristila geopolitično lego, kar bo vplivalo tudi na povečanje celotne družbene 
produktivnosti dela. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Habe! Besedo ima to- 
variš Peter Ivanetič, delegat iz Novega mesta! 

Peter Ivanetič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! 

Osnutek dogovora o družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1976—1980 
z aneksom je bil predmet širše obravnave in sodelovanja s predstavniki večjih 
delovnih organizacij, s predstavniki samoupravnih interesnih skupnosti, z 
medobčinskim odborom Gospodarske zbornice in ostalimi družbenimi dejavniki 
v občini. Dovolite mi, da posredujem temu zboru nekatere ugotovitve, pripombe 
in stališča. 

1. Osnutek dogovora o družbenem planu razumemo kot izhodiščni do- 
kument za nadaljnje dogovarjanje in sporazumevanje, kar naj se odraža v 
pripravi planov na nakazanih področjih. Zato ga tudi v celoti podpiramo. Se- 
veda pa se ob tem Postavlja vrsta vprašanj glede uresničevanja postavljenih 

9» 
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ciljev, upoštevajoč razmere in določeno stagnacijo v gospodarstvu. Tako za- 
sledimo v poglavju o stanovanjskem standardu in gradnji, da bo potrebno 
v načrtovanem obdobju zgraditi 72 tisoč stanovanj, ni pa povedano, kako bomo 
to uresničili, zlasti če upoševamo porast cen na tem področju. Nadalje ni raz- 
vidno iz gradiva, kako bomo uresničevali sprejeti policentrični koncept razvoja 
SR Slovenije oziroma ni nakazanih elementov, ki naj bi zagotovili takšen 
razvoj, zlasti na negospodarskem področju. 

V poglavju o temeljnih nalogah na področju regionalnega družbenega raz- 
voja, o urejanju prostora in okolja je pri opredelitvi manj razvitih območij 
govora o »delu osrednje Dolenjske in Bele krajine« ter sta v tem okviru obrav- 
navani občini Trebnje in Črnomelj. V širši dolenjski regiji je področje Suhe 
krajine, ki sicer predstavlja širše geografsko manj razvito območje, deli pa se 
med občine Novo mesto, Trebnje, Grosuplje in Kočevje. Ker se občina Trebnje 
navaja kot manj razvito območje, se bo tako obravnaval tudi tisti del Suhe kra- 
jine, ki spada pod to občino, ostali predeli Suhe krajine pa ne. Zato predlagamo 
konkretno, da se v besedilu, ki govori o delih občin, dopolni isti odstavek še z 
besedilom: »ter deli občin, v katerih posamezne krajevne skupnosti tvorijo 
širše geografsko manj razvito območje, ki pa je razdeljeno s teritorialnimi me- 
jami občin: Suha krajina v občinah Novo mesto, Trebnje, Grosuplje in Ko- 
čevje.« Ta predlog je v skladu z osnutkom zakona o ukrepih za razvijanje manj 
razvitih območij. 

V aneksu, odstavek »strojegradnja, avtomobilska industrija«, imamo pri- 
pombe, ki jih je potrebno upoštevati pri nadaljnjem usklajevanju in planiranju 
proizvodnje avtomobilov tako v Sloveniji kot v Jugoslaviji. Novomeška indu- 
strija motornih vozil je nastajala ob velikih naporih in samoodpovedovanju 
tega kolektiva. Kot nam je znano, se je razvijala skladno s sprejetimi stališči 
SR Slovenije in SFR Jugoslavije. Za razvoj našega območja je ta industrija 
izrednega pomena, saj zaposluje 5 tisoč delavcev. Pomembna pa ni samo za 
naše območje, temveč tudi za celotno SR Slovenijo, saj ne proizvaja samo za 
domači trg, temveč se uvršča med največje izvoznike, kar je še zlasti pomembno 
v dani situaciji. Iz gradiva lahko razberemo, da se bo delež SR Slovenije v 
proizvodnji osebnih avtomobilov v celotni SFRJ povečal v letu 1980 od 12 °/o 
na 45!%, kar pa je pogojeno z gradnjo nove tovarne. Ob tem sprašujemo 
oziroma se sprašujemo, zakaj graditi nove tovarne, ko pa v nadaljnjem bese- 
dilu vidimo, da bo ponudba presegala povpraševanje na domačem trgu. Ali ni 
bolj smotrno razvijati in modernizirati obstoječe zmogljivosti in razvijati tisto, 
kar že imamo in kar smo že dosegli. Dalje piše, da bo vsaka nadaljnja rast 
proizvodnje prek domačih potreb morala biti pokrita s komercialnimi izvoz- 
nimi pogodbami. Menimo, da mora biti celotna proizvodnja vseh proizvajalcev 
motornih vozil usmerjena na izvoz, se pravi tudi tistih, ki naj bi, kakor je 
razumeti, delali samo za domači trg. 

Podobna situacija se pojavlja tudi pri dostavnih avtomobilih. Mnenja smo, 
da bi morali podpirati lastni razvoj. Industrija motornih vozil je edini pro- 
izvajalec, ki proizvaja dostavna vozila lastne konstrukcije v največjih serijah. 
Vsekakor pričakujemo, da bodo v načrtu konkretno opredeljeni posamezni 
nosilci, v jugoslovanskem prostoru pa slovenski avtomobilski industriji dano 
tisto mesto, ki ji pripada. 

Pri razvoju elektronske industrije bi bilo potrebno, ob zavzemanju vseh 
dejavnikov, doseči skladnejše načrtovanje proizvodnje v celotnem jugoslovan- 
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skem prostoru, tako da ne bi prihajalo do prekrivanja proizvodnih programov 
Iskre in EI Niš. 

V odstavku »tekstilna industrija« je rečeno, da je uvoz osnovnih surovin 
za tekstilno industrijo zelo velik, kar zlasti velja za naravna vlakna. Govora je 
o povečani proizvodnji sintetičnih in umetnih vlaken, ne pa tudi o povečanju 
naravnih vlaken, kar je treba dopolniti. 

V odstavku »gradbeništvo« so nakazane pozitivne usmeritve, uvajanje nove 
tehnologije, montažna gradnja in drugi elementi. Vsekakor je treba dati večji 
poudarek povezavi gradbeništva in industrije gradbenega materiala. 

V programih družbenih dejavnosti so postavljene obsežne in zahtevne na- 
loge. Problematika na posameznih področjih je zelo različna. Zato bo treba 
v nadaljnjem delu podrobno opredeliti in uskladiti naloge in tudi vlaganja 
z obstoječimi potrebami, področji in možnostmi. 

Zavedamo se, da nas čaka po sprejemu osnutka dogovora o družbenem 
planu SR Slovenije obsežno in zahtevno delo. Vsekakor pa pričakujemo in se 
zavzemamo, da bo družbeni plan SR Slovenije, kakor tudi vsi drugi plani, 
kljub težavam, ki bodo spremljale to delo, vseboval realne, konkretne naloge, 
ki jih v danem obdobju moramo uresničiti, kakor tudi nosilce teh nalog. 
Hvala lepa. 

Predsednica M a r a Z 1 e b n i k : Besedo ima tovariš Jože Garmuš, delegat 
občine Trbovlje! 

Jože Garmuš: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati. 
Dal bom nekaj pripomb k osnutku dogovora o družbenem planu SR Slovenije 
za leto 1976—1980, z aneksom. 

Zbori Skupščine občine Trbovlje so na svoji seji 20. septembra 1975 obrav- 
navali osnutek dogovora o družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1976 do 
1980, skupaj z aneksom. Vsi zbori so enotnega mnenja in zahtevajo, da se 
osnutek dopolni z naslednjimi stališči in predlogi: 

1. Energetika: V planu izgradnje energetskih objektov po letu 1981 je za 
regionalno območje predvidena le izgradnja Toplarne Ljubljana. Po srednje- 
ročnem programu razvoja Zasavskih premogovnikov Trbovlje je načrtovana 
proizvodnja premoga v tisoč tonah, in sicer za 1980 in 1985. Ocena plasmaja: 
za leto 1980 1750 ton, za leto 1985 1850 ton. Za termoelektrarno in toplarno je 
razpoložljivih v letu 1980 186 tisoč ton, za 1985 pa ni na razpolago podatka. 
Široka potrošnja in ostalo: v letu 1980 372 in v letu 1985 300 tisoč ton. Po 
srednjeročnem programu bosta leta 1980 porabili termoelektrarna in toplarna 
800 tisoč ton in v letu 1985 800 tisoč ton (brez toplarne II 50 MW). Razpolož- 
ljivih je tako še 408 tisoč ton v letu 1980 in 750 tisoč ton v letu 1985. 

Iz ocene v srednjeročnem obdobju lahko postavimo realno napoved, da 
bomo brez gradnje novih elektroenergetskih zmogljivosti razpolagali v letu 
1980, ob načrtovani proizvodnji premoga, s 408 tisoč tonami presežkov, v letu 
1985 pa s 750 tisoč tonami. Kolikor bo do leta 1985 zgrajena Toplarna II, raču- 
namo z dodatnim plasmajem okoli 400 tisoč ton. Vendar nam tudi v tem pri- 
meru ostane neprodanih presežkov, izraženo v skupni tonaži, 350 000 ton. 

Ob upoštevanju predvidenega razvoja energetike je s tem ogrožen razvoj 
Zasavskih premogovnikov, ki bi v tem primeru, glede na pogoje plasmaja, 
morali znižati proizvodnjo, in sicer v letu 1980 od planiranih 1 750 000 ton na 
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1 350 000 ton, v letu 1980, z upoštevanjem izgradnje Toplarne II, pa na 
1 590 000 ton. 

Upoštevajoč sedaj doseženo poprečno kalorično vrednost se razpoložljive 
količine neprodanih presežkov, ki predstavljajo vrednejše vrste premoga, pre- 
računano na sedanjo kalorično vrednost premoga za termoelektrarne in to- 
plarne, korigirajo s faktorjem 1,25. Na ta način bomo razpolagali s presežki, 
ki ustrezajo sedanji kalorični vrednosti, izraženo v tonah: v letu 1980 510 000 
ton, v letu 1985 pa 938 000 ton. 

Ce v letu 1975 potrebnih 400 000 ton za Toplarno II poračunamo na sedanjo 
kalorično vrednost, potem se nam prikazani presežki znižajo dejansko samo za 
320 000 ton in ostane še vedno na razpolago 618 000 ton. 

Iz tega sledi, da je načrtovanje gradnje Toplarne II do leta 1980 nujno, 
v naslednjem obdobju do leta 1985 pa tudi gradnja Termoelektrarne Trbovlje. 
Ta program temelji na srednjeročnem in dolgoročnem razvoju premogovnikov 
v Zasavju. 

2. Cementarna je poslala Zavodu SR Slovenije za planiranje, Ljubljana 
na predpisanih obrazcih »Program razvoja 1976 do 1980, minimum kazalcev«, 
planirano projekcijo razvoja do leta 1980. V minimalnih kazalcih je Cementarna 
Trbovlje pod VIII. poglavjem, »pregled investicij«, prikazala, da bo že leta 
1979 pristopila k zamenjavi dveh dotrajanih peči za proizvodnjo klinkerja z 
zmogljivostjo 160 ton in 300 ton na dan z novo 1250-tonsko pečjo. Ta investicija 
bi bila gotova v letu 1982, ko se bo na slovenskem tržišču ponovno pojavil 
primanjkljaj v cementu. Navedena rekonstrukcija v cementarni Trbovlje je 
predvidena tudi v samoupavnem sporazumu o razvoju zmogljivosti industrije 
cementa v Jugoslaviji v obdobju 1976—1980, V. tabela. Prav tako je izvršni 
odbor Združenja temeljnih organizacij združenega dela gradbeništva in indu- 
strije gradbenega materiala pri Gospodarski zbornici SR Slovenije na seji 
15. 8. 1975, ko je obravnaval osnutek samoupravnega sporazuma o razvoju 
cementne industrije, pod 4. točko med drugim sprejel naslednje stališče: 

»Na podlagi ocene proizvodnje in potrošnje se predvideva primanjkljaj 
cementa v Sloveniji že v letu 1982. Zaradi tega je potrebno pričeti z rekon- 
strukcijo v Trbovljah že leta 1979, še posebej zaradi ekonomske in fizične 
dotrajanosti dveh peči za proizvodnjo klinkerja.« 

Tudi v študiji »Prognoza razvoja industrije gradbenega materiala v srednje- 
ročnem programu razvoja gradbeništva in industrije gradbenega materiala za 
obdobje 1976—1980«, ki jo je izdelal Zavod za raziskavo materiala in kon- 
strukcij Ljubljana v začetku leta 1975 po nalogu in o sofinanciranjem Gospo- 
darske zbornice SR Slovenije kot raziskovalno temo za sklad Borisa Kidriča, 
je predvidena potreba in utemeljenost po prikazani rekonstrukciji oziroma 
gradnji nove peči v Trbovljah že v letu 1978 in z zaključkom gradnje v letu 
1979. 

Zato predlagamo, da se v osnutek dogovora o družbenem planu SR Slo- 
venije za obdobje 1976—1980 z aneksom uvrsti tudi planirana rekonstrukcija 
oziroma postavitev nove 1250-tonske peči za proizvodnjo klinkerja v cementarni 
Trbovlje s pričetkom gradnje v 1979. letu in s pričetkom proizvodnje v 1982. 
letu. S tem v zvezi predlagamo, da se dopolni in delno spremeni odstavek 
o novih investicijah po posameznih panogah v poglavju 2.6.1. Industrija grad- 
benega materiala. Predlog v dokumentu na 57. strani, v grupaciji cement in 
azbest, cementni proizvodi se glasi: »dokončna zgraditev nove cementarne in 
priprava dokumentacije za rekonstrukcijo cementarne po letu 1980«. Cementarna 
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Trbovlje predlaga, da se spremenjeno in dopolnjeno besedilo glasi: »dokončna 
zgraditev nove cementarne v Anhovem v 1977. letu in pričetek rekonstruk- 
cije cementarne v Trbovljah v 1979. letu«. V skladu s predlagano spremembo 
oziroma dopolnitvijo bi bilo potrebno spremeniti in dopolniti tudi ostale podatke 
v osnutku in aneksu k dogovoru o družbenem planu, in sieer v poglavjih, ki 
obravnavajo industrijo gradbenega materiala oziroma cement. 

3. Strojna tovarna Trbovlje je predvidela investicije v minimumu kazalcev 
razvoja za temeljno organizacijo združenega dela Tovarna stojev Trbovlje, 
temeljno organizacijo združenega dela Tovarna orodja Trbovlje in TOZD To- 
varna konstrukcije Sevnica, česar pa osnutek dogovora o družbenem planu SR 
Slovenije oziroma aneks ne upošteva. 

Zato predlagamo, da se omenjene investicije vključijo' v 17. tabelo na 
106. strani. 

4. Ne glede na to, da osnutek dogovora o družbenem planu SR Slovenije 
za obdobje 1976—1980 ne obravnava podrobneje kmetijstva in živilske indu- 
strije, da je poseben poudarek skladiščenju, predelavi in konserviranju kme- 
tijskih pridelkov ter boljši regionalni in prostorski razmestitvi mreže s prehram- 
benim blagom, da bi se tako zagotovila boljša založenost trga, ustvarili stabil- 
nejši pogoji v kmetijski industriji, ustvarile večje rezerve za potrebe ljudske 
obrambe in tudi zmanjšale posledice nihanj na zunanjem trgu. Upoštevajoč 
navedena izhodišča osnutka programa in dejstva, da Zasavje, to je Hrastnik, 
Trbovlje in Zagorje ob Savi, krije 90 %> potreb po goveji živini z lastno pro- 
izvodnjo, so že v lanskem letu zasavske občine ugotovile potrebo po gradnji 
skladišč, hladilnih naprav, klavnice ter predelovalnih obratov. To je vsekakor 
pomembna investicija za preskrbo Zasavja, pri čemer ne smemo prezreti 
pomena te investicije za ljudsko obrambo. Zato bi to morali upoštevati v repu- 
bliškem dogovoru o družbenem planu in tako zagotoviti, da se Zasavje vključi 
kot samostojna regija, poleg Murske Sobote, Maribora, Celja, Zaloga, Gorenjske 
in Nove Gorice, v program kmetijstva in živilske industrije v naslednjem pet- 
letnem obdobju. 

5. Delegati vseh treh zborov so mnenja, da je na 17. strani v 2.3. poglavju 
preoptimistično predvideno, da bo delež sredstev za amortizacijo in poslovne 
sklade v bruto dohodku gospodarstva znašal v povprečju okoli 31'°/o. Glede na 
to, da ocenjujemo celotno industrijo v Trbovljah precej nižje, menimo, da to- 
likšnih sredstev ne bomo sposobni vlagati v enostavno in razširjeno repro- 
dukcijo. 

6. Na strani 35 osnutka dogovora o družbenem planu je v opombi št. 11 
navedeno, da je treba čimprej razrešiti dileme okoli premoga, tako za razširitev 
Toplarne Ljubljana kot za potrebe načrtovanja nove 150 MW Termoelektrarne 
v Trbovljah. 

S tem v zvezi je potrebno ugotoviti, da teh dilem ni. Ta ugotovitev izhaja 
iz zapisnika sestanka predstavnikov Toplarne Ljubljana, Termoelektrarne Tr- 
bovlje, Zasavskih premogovnikov Trbovlje, Poslovnega združenja energetike 
in elektrogospodarstva Ljubljane z dne 3. 4. 1975. Usmeritev Zasavskih premen 
govnikov za zadovoljevanje potreb Toplarne Ljubljana in Termoelektrarne 
Trbovlje je bila sprejeta tudi na delavskem svetu Zasavskih premogovnikov 
z dne 21. 5. 1975. Dileme okoli možnosti izgradnje tako Toplarne kot Termo- 
elektrarne Trbovlje so bile končane s sklepom arbitraže v okviru sestavljene 
organizacije elektrogospodarstva Slovenije z dne 23. 6. 1975, ki priznava mož- 
nost oskrbe s premogom iz Zasavskih premogovnikov, tako za razširjene zmog- 
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ljivosti Termoelektrarne Trbovlje kot tudi Toplarne Ljubljana in hkrati priznava 
upravičenost teh dveh gradenj. Ob takšni ugotovitvi je nujno, da iz dokonč- 
nega besedila programa razvoja odpade opomba številka 11 na 35. strani. 
Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala! Besedo ima tovarišica Magda 
Potokar, delegatka z Jesenic! 

Magda Potokar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati ! 

Delegati občine Jesenice smo na sejah Zbora združenega dela, Zbora kra- 
jevnih skupnosti in Družbenopolitičnega zbora Skupščine občine Jesenice skrbno 
in zavzeto obravnavali osnutek dogovora o družbenem planu SR Slovenije za 
obdobje 1976—1980. Ob tem je bila na sejah zborov široka razprava. Sklenjeno 
je bilo, da se Zbor občin Skupščine SR Slovenije obvesti v naslednjem: 

Delegati smo načeloma pozitivno ocenili osnutek predloženega planskega 
dokumenta, pri tem pa ugotovili, da je pri prometni infrastrukturi premalo 
poudarjena gradnja magistralnih poti, predvsem pa cestna povezava Jugoslavije 
v Avstrijo in ostalimi državami skozi karavanški predor. Zato smo mnenja, da 
je glede na pomen priključka na evropsko tursko cesto prav to cestno pove- 
zavo, predvsem pa karavanški predor nujno opredeliti v srednjeročnem pro- 
gramu Slovenije in Jugoslavije. 

Na sejah zborov občinske skupščine je bilo tudi sklenjeno, da je v tako 
pomembnem planskem dokumentu, kot je srednjeročni program razvoja Slo- 
venije, na področju turizma in gostinstva nujno opredeliti tudi zimsko-športni 
turizem. Povsem so se delegati vseh treh zborov strinjali s povečano rastjo 
turizma, vendar so pri tem odločno poudarili, da je zimsko-športni turizem 
izredno pomemben družbeni činitelj, zato mora dobiti svoje mesto tudi v sred- 
njeročnem programu razvoja Slovenije. Razen tega je ta vrsta turizma izredno 
zanimiva tudi za tuje goste, saj je čedalje večje povpraševanje prav po takšnih 
uslugah tudi na naših smučiščih. Pri tem ne moremo mimo dejstva, da se 
v Sloveniji smuča okoli 200 000 občanov in da znaša porast tega števila od 
5% do 7 «/» letno. Število tujih gostov smučarjev, ki smučajo vsako leto na naših 
smučiščih, raste še hitreje. Glede na to, da je prav razvoj zimskega športnega 
turizma v Sloveniji do sedaj potekal dokaj stihijsko, je prav, da tudi to področje 
dobi primerno mesto v družbenem planu Slovenije, pri čemer je nujno, da se 
zimsko športni centri v Sloveniji dogradijo, saj do sedaj niti eden ne ustreza 
sodobnim načelom zimske rekreacije, turizma in smučarskega športa. Dobro 
vemo, da je alpsko smučanje postala potreba in rekreacija najširših množic 
v svetu, tudi pri nas. Upoštevajoč tradicije smučanja v Sloveniji in organizacijo 
raznih tekmovanj je nujno, da dogradimo takšne centre, kar nam bo omogočilo 
prevzem organizacije mednarodnih tekmovanj in ne nazadnje tudi svetovnih 
prvenstev. Prav takšne prireditve pa pomenijo prodor dežele na svetovni turi- 
stični trg. Ce smo ugotovili in v osnutku planskega dokumenta zapisali, da 
bo prispevek turizma k izravnavi plačilne bilance še nadalje najmočnejši razlog 
za njegovo pospešeno rast, moramo nedvomno vanj vnesti tudi navedeno pod- 
ročje zimskega športnega turizma. 

Pri obravnavi navedenega dokumenta je bila tudi kritično ocenjena obde- 
lava trgovine in proizvodnje. Delegati so menili, da je trgovina preširoko zajeta, 
da je premalo povezana glede na proizvodnjo. Trgovina bi morala biti v večji 
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odvisnosti od proizvodnje. Zaradi te nepovezanosti se ustvarja vtis, da je trgo- 
vina glede na proizvodnjo predimenzionirana. Zato se postavlja vprašanje, ali 
ne bo prav to še pospeševalo rast inflacije, saj je treba trgovino prilagoditi tudi 
kupni moči potrošnikov. 

Prav tako je bilo poudarjeno, da je prevelika neskladnost med proizvodnjo 
in surovinami. Treba bo predvideti boljši in stalnejši način preskrbe s surovi- 
nami, pri tem pa ugotoviti, kaj je treba in česa ni potrebno uvažati. 

Delegati so tudi poudarili, da je predimenzioniran razvoj proizvodnje konč- 
nih izdelkov. Se posebej je tekla razprava o produktivnosti in rasti produk- 
tivnosti dela. Pri tem zahtevamo, da je zaposlovanje treba spraviti v okvire 
predvidene rasti in se zavzemati, da se ta predvidena stopnja ne povečuje. 

Prav je, da je v planskem dokumentu obdelana črna metalurgija in pod- 
piramo takšno načrtovanje črne metalurgije, vendar pri tem opozarjamo na 
problem pridobivanja energije. Vprašujemo, ali bomo za takšen razvoj črne 
metalurgije sposobni zagotoviti zadosti energije. 

Skratka, delegati občine Jesenice v načelu zelo pozitivno ocenjujejo osnutek 
dogovora o družbenem planu SR Slovenije in njegov globalni prikaz, pri tem 
pa, kot povedano, opozarjamo na posamezne postavke, ki niso usklađene. Hvala 
lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Besedo ima Milan Logar, delegat iz 
Kamnika! 

Milan Logar: Spoštovana tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! 

Družbenopolitični zbor, Zbor združenega dela, Zbor krajevnih skupnosti in 
delegacija za Zbor občin Skupščine SR Slovenije so na skupni seji razpravljali 
o osnutku dogovora o družbenem planu Slovenije in sprejeli naslednje sklepe 
in stališča: 

1. Delegati vseh treh zborov Skupščine občine Kamnik predlagajo Skupščini 
SR Slovenije, naj sprejme osnutek družbenega dogovora o družbenem planu SR 
Slovenije za obdobje od 1976 do 1980. 

2. Čimprej je potrebno izoblikovati sistem, metode in postopek usklajevanja 
razvojnih interesov med posameznimi nosilci planiranja v SR Sloveniji in Jugo- 
slaviji. Temeljne organizacije združenega dela naj uskladijo svoje programe 
s smernicami družbenega dogovora in samoupravnih sporazumov. 

3. Tudi pri usklajevanju razvojnih programov na področju gospodarstva 
in na področju družbenih dejavnosti je treba bolj dosledno uresničevati ustavno 
načelo, da je delovni človek in občan osnovni nosilec planiranja nadaljnjega 
gospodarskega in družbenega razvoja. 

4. Se posebno pozornost je treba posvetiti načrtovanju in usklajevanju 
gradnje novih proizvodnih zmogljivosti v industriji, upoštevajoč pri tem mož- 
nosti uporabe domačih surovin in potrebe domačega ter mednarodnega tržišča. 
Delegati so posebej opozorili na trezno presojo pri odločanju o gradnji novih 
objektov v lesni industriji, v livarstvu in kovinski predelovalni industriji. 

5. V srednjeročnih programih razvoja je potrebno dati prednost predvsem 
investicijam v modernizacijo tehnoloških postopkov, ki naj zagotovijo večjo 
produktivnost dela. 

6. V dogovoru o družbenem planu SR Slovenije je treba bolj upoštevati 
stabilizacijsko usmeritev našega razvoja, zlasti glede racionalizacije nekaterih 
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družbenih dejavnosti. Bolj odločno se je treba zavzeti za zmanjšanje obsega 
administracije na vseh področjih in sploh za zmanjšanje tako imenovane druž- 
bene režije. Glede na to naj družbeni plan opredeli potrebo po ustreznih sistem- 
skih ukrepih na področju organizacije in racionalizacije javne uprave in drugih 
družbenih dejavnosti. 

7. V programu razvoja železniškega prometa je treba posvetiti večjo skrb 
modernizaciji prometa na lokalnih progah. V tem smislu delegati ponovno 
postavljajo zahtevo, da naj dobi železniška proga Kamnik—Ljubljana, ki jo že 
več let vzdržujeta kamniška in domžalska industrija, status javne proge in da 
se glede na prometne razmere na naših cestah čimprej prouči možnost ponovne 
uvedbe potniškega prometa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala! Besedo ima Hinko Rus, delegat 
, iz Zagorja! 

Hinko Rus: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! Skupina 
delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz območja občine Zagorje ob 
Savi je razpravljala o osnutku dogovora o družbenem planu SR Slovenije za 
obdobje 1976—1980 in v širši razpravi tudi na zborih Skupščine občine Zagorje 
ob Savi sprejela dva predloga. 

Ker je že tovariš iz občine Trbovlje prikazal zasavsko problematiko na pod- 
ročju kmetijstva v poglavju »Surovinska in prehrambena osnova« na strani 5. 
bom samo poudaril potrebo po izgradnji novih objektov za predelavo mesa, to 
je hladilnice in klavnice v Zasavju. Ta predlog podpira, kot sem že rekel, tudi 
naša delegacija in naša skupščina. Menimo, da se morajo zasavski revirji vklju- 
čiti v srednjeročni program razvoja kmetijstva in živilske industrije v Sloveniji 
kot sedma zaključena regija. To utemeljujejo vse tri revirske skupščine. 

Osnutek dogovora o družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1976—1980 
obravnava na 33. strani glasila Poročevalec področje energetike. Iz razpoložljivih 
podatkov je razvidno, da je v program izgradnje vključena elektrarna Pohorje. 
Znano nam je, da Savske elektrarne kot investitor pripravljajo projekt oziroma 
potrebno dokumentacijo za izgradnjo verige elektrarn na reki Savi; v sklopu 
te verige elektrarn je predvidena tudi elektrarna Požarje. Iz osnutka gradiva 
ni nikjer razvidno, kdaj naj bi začeli z gradnjo tega objekta. Zaradi tega je 
skupina delegatov za Zbor občin iz občine Zagorje ob Savi sprejela sklep, da 
se Zboru občin Skupščine SR Slovenije posreduje zahteva, da naj m v osnutku 
dogovora o družbenem planu SR Slovenije predvidi tudi omenjeni energetski 
objekt. Po podatkih pri pristojni službi Savskih elektrarn se že pripravlja za- 
četna dokumentacija za gradnjo. Hvala. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala! Nadaljuje Ivo Miklavčič, delegat 
iz Kranja! 

Ivo Miklavčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Po obširnih razpravah v temeljnih delegacijah, v organih samoupravljanja 
in v samoupravnih interesnih skupnostih smo na seji zborov občinske skupščine 
izoblikovali stališča, ki ste jih dobili pismeno. Zato smo se dogovorili v skupini, 
da samo opozorimo nanje in predlagamo, da se vključijo v skupne pripombe in 
predloge in se upoštevajo pri nadaljnjem oblikovanju tega dokumenta. 

Dovolite pa, da opozorim samo na eno vprašanje, to je na potrebo po bolj1 

konkretnem programu izgradnje avtocest in prometne mreže. 
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Odločno se zavzemamo za to, da se v srednjeročnem planu točno opredeli 
in opiše možnost oziroma določijo pogoji in možnosti za izgradnjo gorenjske 
avtoceste in da se nadalje vodi akcija za izgradnjo predora pod Karavankami. 
Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Miklavčič! Zeli še kdo 
razpravljati? Besedo ima tovariš Anton Zimšek, delegat iz Celja! 

Anton Zimšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Povedal bi le nekaj pripomb, ker se mi zdi, da je prav, da so v današnji razpravi 
omenjene. 

Tudi pri nas v občini Celje smo poskušali spodbuditi široko razpravo zlasti 
v temeljnih organizacijah združenega dela. Moram pa danes povsem odkrito 
povedati, da je bil odziv zelo slab, obratno kot je bilo v nekaterih drugih 
območjih. Menim, da je bil odziv slab v veliki meri zaradi tega, ker je uskla- 
jevanje v gospodarstvu na začetku oziroma ga še sploh ni, ker so temeljne 
organizacije v veliki meri angažirane s svojimi interesnimi planskimi problemi 
in ker novega mehanizma planiranja še nismo navajeni. Zato je moja današnja 
razprava bolj odraz stališč Predsedstva Socialistične zveze, Izvršnega sveta 
občine in delegatov v občinski skupščini. 

Tudi mi podpiramo usmeritve osnutka dogovora o družbenem planu za 
obdobje 1976—1980, zlasti podpiramo odločno samoupravno usmeritev v tem 
planu, ki je prav gotovo nova kvaliteta glede na plane iz preteklosti, samo- 
upravno usmeritev, ki nam prav v starih industrijskih centrih omogoča, da še 
z večjimi koraki in z večjim razumevanjem razvijamo to smer in to varianto, 
če hočete, negovanja večje učinkovitosti gospodarjenja. 

Prav tako tudi v celoti sprejemamo smer odpravljanja neskladij v našem 
gospodarstvu, pa čeprav je za našo industrijo, ki je pretežno predelovalna, ta 
smer vsaj navidezno in na kratek rok manj ugodna. Želimo prispevati k temu, 
da bi se o rasti družbenega proizvoda realno in realistično pogovarjali. Menimo, 
da so projekcije nekoliko preveč optimistične, čeprav sprejemamo psihološko- 
politični argument. V določeni meri optimizem na tem področju vleče, vendar 
seveda ne sme prestopiti tiste meje, ko ima nasprotne efekte. 

Nismo veliko diskutirali o aneksu k dogovoru, razen tega ne, ker razu- 
memo, da je na tej stopnji še bolj skupek želja. Vendar bi želel opozoriti, da 
prinaša poleg pozitivnih učinkov ta aneks v razpravo tudi nekatere negativne 
reakcije. Brez resnično kvalitetnega političnega uvoda vzbuja tudi vtis, da se 
nadaljuje določeno izsiljevanje, skupinsko lastninsko taktiziranje in da na nek 
način vgrajujemo inflacijo tudi v naša predvidevanja. 

Zavedamo se, da bo večji del problemov, ki jih obravnava aneks, razre- 
šenih prek delegatov v gospodarskih samoupravnih interesnih skupnosti, v tako 
imenovanih reprodukcijskih kompleksih in sestavljenih organizacijah združe- 
nega dela, zaradi tega bo takrat naše angažiranje na teh nivojih večje. 

Menimo, da zgolj nekakšno opravičilo zaradi tega, ker občine pri tem repu- 
bliškem dogovoru še niso navzoče, ne zadostuje in po svoje kaže, da bi bila 
tudi pozneje navzočnost občin premajhna, in ne samo občin, ampak tudi regij. 
Zaradi tega menimo, da bi bilo potrebno predvsem s političnimi sredstvi nare- 
diti dosti več, da bodo ti občinski plani resnično izraz razvoja družbenoeko- 
nomskih odnosov v republiki v prihodnje. Prav tako menimo, da bi vendarle 
na nek način morale tudi v republiškem planu priti do izraza krajevne skup- 
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nosti kot poseben vidik družbenoekonomskih odnosov in da prav gotovo kra- 
jevne skupnosti niso zgolj nekakšna skrb na nivoju občin. Ce ne bo tako, 
menimo, da se uresničevanju ustave na tem področju ne daje dovolj velik 
poudarek. 

Konkretno pa naj povem, da se ne moremo strinjati s tem, da je v nava- 
janju slovenskih transportnih terminalov izpadlo Celje kot znano transportno 
križišče. Menimo, da je to verjetno bolj tehnična pomanjkljivost. 

Glede področja vzgoje in izobraževanja se pridružujemo delegatom iz 
Ljubljane, ki so zelo jasno opredelili stališča. Področje socialnega skrbstva pa 
menimo, da glede na materialne možnosti, ki se nam odpirajo v prihodnjem 
obdobju, in glede ri'a našo usmeritev za krepitev družbenega standarda, ni 
primerno obravnavano in kaže le naše deklarativne usmeritve na tem področju. 

Na področju zdravstva po našem mnenju ni v osnutku dovolj elementov 
popolnejše slovenske solidarnosti. Kaže, da nadaljujemo s tem, da so v soli- 
darnost na področju zdravstva vključene predvsem tako imenovane razvitejše 
občine oziroma območja. 

Na področju stanovanjske izgradnje menimo, da orientacija, ki je nave- 
dena v osnutku, to je 64 % družbene gradnje in 36 %> zasebne, ni primerna in 
mislimo, da bi bilo treba v večji meri poudariti usmerjeno družbeno gradnjo. 

V osnovi sprejemamo in podpiramo idejo reprodukcijskih kompleksov, 
vendar hkrati opozarjamo na nekatere nevarnosti, ki jih je tovariš Albreht 
v ekspozeju Izvršnega sveta lucidno in po našem mnenju pravilno opredelil. 
V tej zvezi bi zeleh opozoriti na to, da metoda samoupravnega dogovarjanja ne 
more biti predmet fetišiziranja v tem smislu kot se nam je zgodilo pri sestav- 
ljenih organizacijah združenega dela. V začetku se je na primer Centralni 
komite zelo angažiral na tem področju, ustanovili smo vrsto sestavljenih orga- 
nizacij z velikimi obeti, kaj bodo prinesle. Moram reči, da v Celju ni resnejše 
delovne organizacije, ki ni vključena v eno od sestavljenih organizacij, za kar 
je bilo treba veliko političnega truda. Vendar pozneje ni sledila kvalitetna 
politična akcija ostalih družbenopolitičnih organizacij in Gospodarske zbornice. 
Danes vemo, da so sestavljene organizacije dostikrat povsem razrahljane tvorbe, 
ki ne prinašajo nobenih novih, niti samoupravnih niti razvojno-materialnih 
elementov nadaljnjega razvoja. 

Pridružujemo se tudi mnenju tistih, ki so se zavzemali za to, da bi bilo 
vendarle treba za vključevanje raziskovalnih institucij v prizadevanja za hitrejši 
razvoj temeljnih organizacij končno prebiti led, kot temu pravimo, in da bi bilo 
treba celo v republiškem dogovoru povsem konkretno zavezati vsaj nekatere 
raziskovalne institucije za konkretno angažiranje v temeljnih organizacijah, ker 
po oceni delovanja vseh raziskovalnih skupnosti še ni premikov v to smer. 

Pri natančnem proučevanju osnutka dogovora in pri tehtanju možnosti in 
nemožnosti subjektivne in objektivne narave menimo, so objektivne okoliščine 
veliko manj omejujoči faktor, kot so to subjektivne okoliščine, v katerih bomo 
sprejeli srednjeročni plan. Mislim, da ni treba posebej argumentirati te trditve. 
Končno smo danes slišali in se strinjamo, da smo na področju samoupravljanja 
šele prestopili, kot je bilo rečeno, »Rubikon«. Kako poteka resnično združevanje 
sredstev in dela v okviru integriranega združenega dela, tudi vemo. Inventivna 
dejavnost v naših temeljnih organizacijah je prav gotovo nekje povsem na 
dnu. Organizacijski aspekti so tudi neprimerni. 

Zaradi tega je nerazumljivo, da v osnutku družbenega dogovora o planu ni 
adekvatno poudarjena vloga frontne Socialistične zveze. Strinjamo se s tem, da 
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je združeno delo nosilec celotnega planiranja, vendar združeno delo, ki je poli- 
tično organizirano. Ugotavljamo, da je frontna organiziranost Socialistične 
zveze, kjer se resnično poenotimo in se vsi zavzemamo' za en cilj, lahko tisti 
element pri našem nadaljnjem razvoju, ki bo dal novo kvaliteto. Zaradi tega 
menimo, da je potrebno naloge frontne Socialistične zveze jasno opredeliti in 
s tem tudi naloge vseh družbenopolitičnih organizacij, ki nasploh niso odigrale 
dovolj primerno svoje vloge v dosedanjem poteku planskih prizadevanj. 

Menimo, da bomo tudi na področju informatike, ki je sedaj preveč stro- 
kovna, manj pa se razvija kot samoupravna politična metoda dela, v okviru 
frontne Socialistične zveze bolje napredovali. Tudi to ugotovitev pogrešamo 
v sedanjem osnutku. Hvala. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Zimšek! Za besedo je 
prosil tovariš Zigon, delegat iz Radelj! 

Žarko Zigon: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Nimam namena brati pripomb in stališč k osnutku dogovora o družbenem planu 
za obdobje 1976—1980, ki ga je sestavila skupina delegatov za Zbor občin naše 
občine, in razprave, ki je sledila na Predsedstvu občinske konference SZDL. 
Prosim tovarišico predsednico, da te pripombe in stališča vključi v zapisnik in 
predloži sestavljalcu osnutka! 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Zigon! Prosim. Tovariš 
Stojan Makovec, delegat iz Ajdovščine! 

Stojan Makovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Moram poudariti, da me je naša skupina pooblastila, da glasujem za pred- 
loženi dokument. Predlagamo pa tudi nekaj pripomb. 

V gradivu menimo, da je premalo poudarjena produktivnost dela. Če ho- 
čemo izpolniti družbeni plan za leto 1976—1980, je jasno, da moramo ustvariti 
tudi kapitalno bazo, in kapitalno bazo bomo lahko ustvarili, če bomo bolj 
produktivni, disciplinirani in če ne bomo mislili samo na pravice, ki nam jih 
dajeta ta dokument in ustava, ampak se bomo vsi zavedali tudi dolžnosti, pa 
naj se nahajamo na kakršnemkoli položaju, od najnižjega pa do najvišjega, to 
je do tistih, ki so pravzaprav odgovorni za izvajanje vseh nalog. 

Menim, da se včasih preveč govori samo o neproduktivnosti in da so vsega 
tega krivi tudi sami delavci. Verjetno so včasih krivi tudi delavci, ampak naj- 
večkrat gre za vprašanje organizacije dela in kako se ti, ki organizirajo delo, 
sami udeležujejo dela. 

Marsikaj sem videl na raznih področjih dela, da so bili delavci prepuščeni 
sami sebi, na primer na nekaterih gradbiščih in pri vzdrževalnih delih v elektro- 
gospodarstvu, na železnici in pri vzdrževanju cest. 

Jasno je, da bo delavec naredil v tovarni prav gotovo vse, ker ga sili 
k temu tudi stroj. Kadar pa ne dela ob stroju, pa bi se moral zavedati svojih 
dolžnosti in tega, da moramo za tisti denar, ki ga dobimo, tudi nekaj ustvariti. 
Ce bomo vsi disciplinirani, od najnižjega do najvišjega, bomo kapitalno bazo 
ustvarili in s tistim denarjem tudi nekaj naredili. 

Konkretno je bilo postavljeno vprašanje vodnega gospodarstva. Osebno 
sem prepričan, da je tu marsikdaj denar vržen res samo v vodo. Združeno delo 
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pa mora prispevati, da se denar zbere. Torej smo vsi dolžni, da sugeriramo, 
da se ustvari nekaj koristnega. 

Nekaj bi rekel o organiziranem kmetijstvu. Ze leta in leta govorimo o tem, 
ampak še vedno smo slabo organizirani. Vemo, da imamo na vseh področjih 
ustanovljene zadruge, da so kombinati in tako naprej, da pa so še posamezni 
proizvajalci, ki pač po svoje gospodarijo. 

Vemo, da je pri vsakem delu, kot sem prej omenil, vprašanje organizacije, 
in ravno tako je tudi pri individualnem kmetijstvu. Verjetno so malokje v svetu 
zemljišča tako razdrobljena kot pri nas v Sloveniji, in prav zaradi tega je nujno, 
da se združujemo, torej da delamo v organiziranem kmetijstvu. Potrebne so 
komasacije in arondacije, ker imamo dosti površin, ki sploh niso izkoriščene. 
Brez organiziranega dela tega ne bomo uredili. 

V Sloveniji imamo dobre pogoje, sicer ne take kot v Vojvodini, ampak re- 
cimo imamo pogoje za živinorejo, imamo pogoje za pridelovanje krompirja in 
tako dalje. Če bomo organizirani, bomo lahko tudi zahtevali in pričakovali, da 
se bo počasi, torej vsaj v tem razdobju od 1976 do 1980, uvedel sistem formiranja 
cen. Na področju cen vlada tudi pri nas v Sloveniji marsikje anarhija. Vem 
konkretno, da je kombinat na Vipavskem prodajal lepe hruške po 5 din, na 
tržišču pa so bile po 15 din. To se pravi, da tu moramo nekaj storiti. Od tega 
danes organiziran proizvajalec nima dosti, čeprav kupec drago plača. 

Mi vemo, da so naši potrošniki tako prizadeti tudi pri nakupu mesa. Slišimo 
in vidimo, kaj se dogaja v živinoreji. Pri nas pravimo, da je nizka potrošnja. 
Res je nizka. Tudi zaradi tega je kriza v živinoreji. 

V kmetijstvu vemo, da če uvajamo novo tehnologijo, da moramo.imeti tudi 
kader. Kadri pa so včasih neizkoriščeni. Tu so rezerve, saj ni nujno, da stro- 
kovnjak dela le v pisarni. Strokovnjak naj dela med proivajalci, naj nakazuje 
smer. Ni vseeno, kako rabimo umetna gnojila, ali mečemo dušik na tako zem- 
ljišče ali ga mečemo na tako. Lansko' leto nismo imeli fosfornih gnojil, ki smo 
jih tako nujno rabili. Vemo, koliko rastlin se uniči zaradi neznanja pri uporab- 
ljanju herbicidov. Strokovna služba je nujna, in če je nujna, naj bo tudi pravilno 
izkoriščena. 

V materialu je tudi navedeno socialno skrbstvo oziroma zdravstveno in 
pokojninsko zavarovanje kmeta. O tem ne bom govoril, ker bomo na eni pri- 
hodnjih sej sprejemali dopolnilni zakon o pokojninskem zavarovanju ostarelih 
kmetov. Res pa že imamo zakon, po katerem se lahko kmečki proizvajalci vklju- 
čujejo v pokojninsko zavarovanje prek svojih kooperacijskih enot, zadrug in 
pa pri organizacijah združenega dela. Tisti, ki združuje svoje delo z lastnimi 
sredstvi z organizacijo, ima pogoj, da se vključi v to delavsko zavarovanje. 

V veljavnem sistemu pokojninskega zavarovanja kmetov prispeva družba 
50'%>, 50®/o pa sami kmečki proizvajalci. Vemo, da bo ta družbena pomoč pola- 
goma odpadla in da bo prišlo do poenotenja pokojninskega zavarovanja, kar 
pomeni, da bo teh 50 °/o moralo plačati združeno delo. Delavcem, ki bodo pri- 
spevali, pa bo treba razložiti, da prispevajo sredstva le za ostarele in za delo 
nezmožne kmete, ne pa za tiste, ki lahko sami plačajo. Hvala. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Makovec! Želi še kdo 
razpravljati? Prosim. Razpravljal bo tovariš Janez Smrekar, delegat iz Tolmina! 

Janez Smrekar: Zdi se mi zelo pomembno, da je predlagatelj iz raz- 
prave dobil veliko materiala, s katerim bo lahko dopolnil ta dokument. 
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Naša delegacija pa meni, da je vprašanje inflacije obravnavano zelo sra- 
mežljivo v tem osnovnem dokumentu. Ta problem bi'moral biti nakazan veliko 
bolj pogumno, ne samo s tem, da je osnovni vzrok inflacije neskladje v struk- 
turi proizvodnih sil, anticipirana poraba, ki ni podrejena ekonomskim kriterijem, 
in tako dalje. Dokument naj pogumno pove, da žarišča inflacije niso samo 
v gospodarski sferi, ampak tudi v splošni in skupni porabi in da se bodo morali 
torej vsi nosilci žarišč inflacije ravnati veliko bolj stabilizacijsko. V dokument 
naj se vnesejo ukrepi, kako zavreti inflacijo. 

Poleg tega se nam zdi, da je v povezavi z inflacijo vprašanje cen preveč 
skromno obdelano: le v enem delu kot sistem cen, ni pa povedano, ali bomo 
sposobni v tem obdobju cene umiriti in jih prilagoditi trendom, ki vladajo 
v svetu. Ce teh dveh stvari ta dokument ne bo povedal, potem se nam zdi, da 
je pravzaprav dokument zelo malo povedal o razvoju v naslednjih petih letih 
oziroma le to, da bo tudi naslednjih pet let takšnih, kot so bila dosedanja. 
Z njim se bo dogajalo isto, kot se dogaja z resolucijo o ekonomskem in social- 
nem razvoju za letošnje leto1. 

Menimo, da so dohodkovno zaokroženi organizmi, o katerih je danes govoril 
tudi podpredsednik Izvršnega sveta tovariš Albreht, oziroma reprodukcijske ce- 
lote še nerazčiščen pojem. Prvič ga zasledimo v temu dokumentu, ni pa še poj- 
movno razčiščen. Verjetno bi delegati zelo radi vedeli, kaj je predlagatelj hotel 
s temi dohodkovno odvisnimi reprodukcijskimi kompleksi. Nekje je navedeno, 
naj se tudi samoupravne interesne skupnosti vključujejo v te komplekse. Mi 
smo tudi za to. A po tem, kar je predlagal danes tovariš Albreht, si za prak- 
tično rabo še ne znam razlagati, kako naj bi te reprodukcijske celote izgledale. 
Ce naj bi se povezovali z vsemi od spredaj, pa z onimi za nami, potem bi se 
morali povezovati z ogromnim številom podjetij oziroma organizacij združenega 
dela na celotnem jugoslovanskem področju in to povezovanje bi bilo časovno 
tako dolgotrajno, da prav gotovo ne bi mogli v roku napraviti solidnih planov. 
Zato bi bilo prav, da se o teh reprodukcijskih celotah vendarle pove nekaj 
bolj natančnega, kaj se predvideva in kje se misli začeti s tem delom. Menimo 
pa, da je gospodarstvo že toliko organizirano, da bi lahko v tem času prek 
poslovnih združenj, zlasti pa prek združenj temeljnih organizacij združenega 
dela v Gospodarski zbornici lahko usklajevalo svoje programe. 

V poglavju o stabilnejšem in dinamičnem gospodarskem razvoju je precej 
govora o tem, da se bo moralo gospodarstvo v ekonomskih odnosih s tujino zdru- 
ževati in prevzemati tudi tveganja ob hkratnem zmanjševanju vloge in obvez- 
nosti države in ob večji usmeritvi razpoložljive akumulacije v pospeševanje 
izvoza. Ce gledamo nadaljnje določbe tega dokumenta, se nam dozdeva, da so 
v kontradiktornosti same med seboj. 

Slišali smo tovariša Praznika, da bo šlo za infrastrukturo skoraj okrog 67 '%> 
akumulacije. V poglavju o modernizaciji gospodarstva, zlasti industrije, pa je 
govora, koliko bo ustvarjenih sredstev za modernizacijo gospodarstva. 
Vprašujemo se, ali bo res toliko ustvarjenih sredstev, da bo lahko gospodarstvo 
krilo vse obveznosti. Zdi se nam, da je ta dokument v tej stvari nedodelan. 
Sicer ni kvantificiran, da bi lahko bolj konkretno razpravljali, vendar pa se 
nam na prvi pogled, če primerjamo ta poglavja, zdi, da bi morali preračunati, ali 
bo gospodarstvo res sposobno, da bi lahko prevzelo te rizike. Menimo, tako kot 
je danes eden izmed delegatov že rekel, da je akumulacija, predvidena od 
bruto produkta, 31,5 %>, zelo optimistična in da je prav gotovo ne bomo dosegli. 
Izvoz je dejansko objektivna nujnost. Veliko več bo treba izvažati že zaradi 
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uvoza reprodukcijskega materiala. Kalkulacije pa kažejo včasih, da pri izvozu 
s ceno ne pokrivamo niti substance, kaj šele da bi izločali za amortizacijo 
in za akumulacijo. Torej bomo v gospodarstvu že s tem zniževali akumulacijo. 
Ce pa bi jo povečali s cenami, potem se mi zdi, da nismo nič naredili. Med 
tema dvema komponentama, o katerih sem govoril, je velik razkorak in pred- 
lagatelj bi moral to stvar dobro proučiti. 

Realni osebni dohodki naj bi se povečali za 4,7 % letno. Letošnji trendi 
tega ne kažejo. Menimo, da tudi za prihodnje obdobje ne moremo pričakovati, 
da bi letno tako povečevali realne osebne dohodke. Izgleda celo, da jih bomo 
morali zniževati. Tu bi želeli, da bi bil ta dokument realen, da ne bi bil tako 
irealen, kot je sedaj. Mogoče smo vsi, zlasti pa jaz sam, zelo pod vplivom 
sedanje recesije, ki pomeni tudi stagnacijo različnih industrijskih panog, pa 
zaradi tega tako razpravljamo. Vendar vse tako izgleda in tudi sestavi j alci 
dokumenta pravijo, da bo to verjetno trajalo še kaki dve leti. V dveh leti,h 
izgubljenega pa ne bomo mogli ujeti v naslednjem obdobju. Zato menimo, 
da je tole preveč optimistično in da bi bilo treba to kvantifikacijo vendarle 
še proučiti. 

Glede zaposlenosti pa bi bilo treba povedati, da samo podaljševanje po- 
rodniškega dopusta žena že predstavlja za tipične ženske tovarne 4'°/o povečanje 
zaposlenosti, ne da bi se za to kaj povečala rentabilnost poslovanja. Verjetno 
bi bilo to treba ugotoviti in v zvezi s tem bi bilo treba zelo jasno povedati, da bo 
verjetno še padel koeficient delovnih izmen. Da je v Jugoslaviji višji, je čisto 
razumljivo, zaradi tega, ker je tam mnogo več dela kot pa v Sloveniji. Ampak 
v Sloveniji se bo moralo nočno delo še ukiniti. Tak je republiški zakon in do 
leta 1977 bo torej ta koeficient še padal. Torej smo zopet v razkoraku z željami, 
da bi ta koeficient povečali. 

Glede družbene produktivnosti dela je navedeno, da je dva do trikrat 
manjša kot v industrijsko razvitih državah. Ali se to nanaša na Slovenijo ali 
se nanaša na Jugoslavijo? Zdi se nam, da verjetno na Slovenijo. To pa je 
porazno in zdi se mi, da bi moralo biti to na nek način dokazano. 

Zdi se nam, da smo k surovinski in prehrambeni osnovi preveč sramežljivo 
pristopili. O raznih stvareh smo zelo na široko govorili, o odpadnih surovinah 
pa dejansko zelo, zelo malo. Menimo, da so odpadne surovine surovinska 
osnova, in ker te odpadne surovine močno onesnažujejo okolje, je potrebno 
v ta dokument vgraditi stimulacijo za zbiranje odpadnih surovin. Bogate 
dežele se ne sramujejo predelave odpadkov, siromašne pa jih imajo navadno 
preveč, vendar jih zaradi nepoznanja tehnologije puščajo neizkoriščene. Zato 
predlagamo, da se prav v posebnem poglavju da močan poudarek odpadnim 
surovinam, tako glede stimulacije zbiranja kot tudi stimulacije za predelavo 
teh odpadnih surovin. Hvala lepa za pozornost! 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa! Ker imam občutek, da se 
vendarle bližamo koncu razprave, bi predlagala, da se skupina, ki smo jo izvolili 
ob začetku obravnave te točke dnevnega reda, sestane že sedaj v sobi 110. 

Pismeni prispevek k razpravi je dala tovarišica Milka Fajdiga, delegatka 
iz občine Grosuplje. Ce ima kdo izmed delegatov še pismene pripombe, pa 
jih še ni oddal, prosim, da jih odda. 

Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima tovariš Andrej Briški, svetovalec 
pri Zavodu za družbeno planiranje SR Slovenije! 
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Andrej Briški: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Ugotavljam, da je bilo danih veliko koristnih predlogov, pripomb in sugestij, 
ki jih bomo morali v nadaljnjem pripravljanju republiškega srednjeročnega 
plana nujno upoštevati s tem, da jih bomo proučevali in potem ustrezno vključili 
v posamezne dokumente. V zvezi s tem pa bi rad povedal, da se bodo morali 
ti predlogi oziroma pripombe, ki so bile danes predložene v razpravi, skupaj 
z opredelitvami, ki so nakazane v osnutku dogovora o družbenem planu, naj- 
prej preverjati v tako imenovani usklajevalni fazi planov. 

Republiški plan namreč ne bo mogel v končni fazi prevzeti oziroma vklju- 
čiti nobenega konkretnega aspekta oziroma nobene konkretnejše naloge, ki 
ne bo prej usklađena v samoupravnem postopku planiranja, o katerem je 
bil danes v uvodnih ekspozejih že tudi govora. 

Zato prosim vse navzoče, da zlasti tiste pripombe, ki jih je treba uskladiti 
še v okviru samoupravnih sporazumov ah pa med delavci v združenem delu ah 
med drugimi dejavnostmi, takoj posredujejo, razen republiški skupščini, tudi 
tem organizmom usklajevanja, prek Gospodarske zbornice oziroma samo- 
upravnih interesnih skupnosti. Kot sem rekel, bodo morale biti vse te stvari 
dogovorjene prek samoupravnih sporazumov oziroma družbenih dogovorov 
na teh ravneh. 

Do posameznih predlogov v tej razpravi ne bom zavzel stališča, ker sem 
že v uvodu rekel, da bomo morali vse to proučiti in ustrezno upoštevati ob pred- 
hodni uskladitvi med osnovnimi nosilci planiranja. Dolžan pa sem dati pojasnilo, 
kaj so to kompleksi. Teoretično podlago je po mojem mnenju dovolj precizno 
podal tovariš podpredsednik Albreht v svojem ekspozeju k 1. točki dnevnega 
reda. Konkretno pa so ti dohodkovno medsebojno povezani reprodukcijski 
kompleksi predmet zelo obširnih organizacijskih in vsebinskih razprav v okviru 
republiške gospodarske zbornice, in to na osnovi neposrednih povezav z 
osnovnimi nosilci planiranja v gospodarstvu, to se pravi vse do temeljnih 
organizacij združenega dela. 

Gospodarska zbornica je na tem področju sicer časovno nekoliko v za- 
ostanku, ker je bilo veliko nerazčiščenih vprašanj. Tudi sedaj še ni razčiščena 
vsebina, oblika in kdo vse sestavlja posamezne komplekse, predvsem zato ne, 
ker je treba najprej opredeliti, kateri so ti kompleksi. Zaenkrat se v Gospodarski 
zbornici razpravlja o 12 do 14 kompleksih v merilu naše republike, pri tem 
pa je treba upoštevati, da noben kompleks ni za temeljno organizacijo ah pa 
za organizacijo združenega dela obvezen. Tovariš Albreht je danes v svojem 
uvodu jasno povedal, da vsak lahko pristopi povsem prostovoljno ali ne pri- 
stopi v neko tako skupino oziroma kompleks. Zato bo treba dejansko vsebino 
in sestav teh kompleksov razčistiti v usklajevalnem procesu planiranja, ko se 
bo do podrobnosti videlo, kje so interesi. Dopuščena je celo možnost, da se 
ista organizacija združenega dela pojavlja v več kompleksih, glede na različne 
potrebe oziroma probleme, s katerimi se srečuje v svojem razvoju. Ta stvar 
je torej zelo odprta. Organizacije združenega dela pa bodo dobile prek Gospo- 
darske zbornice oziroma njenih novih organov, ki jih je ustanovila na delegatski 
osnovi, še podrobnejše razlage. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Briški! Zeli še kdo raz- 
pravljati? (Nihče.) Ker delovna skupina najbrž ne bo tako hitro zaključila 
dela, predlagam, da nadaljujemo z naslednjimi točkami dnevnega reda. 

10 
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Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na osnutek temeljev 
za dogovor o družbenem načrtu Jugoslavije za obdobje od leta 1976—1980, 
ki ga je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ. 

Poleg osnutka temeljev ste prejeli tudi sklepe Zveznega izvršnega sveta 
v zvezi z obravnavo osnutka osnov, izhodišča za spremljanje samoupravnih 
sporazumov in družbenih dogovorov o razvoju gospodarskih dejavnosti, ki 
imajo skupni pomen za vso državo za dobo od leta 1976—1980, ekspoze pod- 
predsednika zveznega izvršnega sveta k osnutku temeljev, ki ga je imel v 
Skupščini SFRJ na seji dne 26. junija 1975, in gradivo Zveznega zavoda za 
družbeno planiranje o osnovnih indikatorjih razvoja za obdobje od 1971—1975 
in za obdobje 1976—1980. 

Obrazložitev k tej točki dnevnega reda smo poslušali na skupnem zase- 
danju. Predstavnik Izvršnega sveta je prav tako tovariš Briški, predstavnik 
naše delegacije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ pa je tovariš 
Vili Merhar. K tej točki je bila povabljena tudi Gospodarska zbornica Socia- 
listične republike Slovenije. 

Osnutek temeljev za dogovor o družbenem načrtu Jugoslavije za obdobje 
1976—1980 ste prejeli z dopisom z dne 8. 7. 1975, kakor tudi vse ostalo gradivo, 
ki smo ga sprejeli od Skupščine SFRJ. 

To gradivo sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj 
in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila pismeni poročili. Omenjeni 
poročili ste prejeli. Prejeli pa ste tudi stališča in pripombe Republiškega 
komiteja za družbeno planiranje in informacijski sistem. Danes na klop pa 
smo varn'predložili še dodatno poročilo Odbora za družbenoekonomske odnose 
in razvoj ter stališča Izvršnega sveta in Predsedstva Gospodarske zbornice 
Socialistične republike Slovenije. Želi mogoče besedo predstavnik Odbora? 
(Ne.) Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? Prosim, tovariš Sbrizaj! 

Danilo Sbrizaj: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupščina občine Ljubljana-Šiška je na skupnem zasedanju vseh treh 
zborov 18. tega meseca obravnavala osnutek temeljev za dogovor o družbenem 
načrtu Jugoslavije za obdobje 1976—1980 in predlog temeljev skupne politike 
dolgoročnega razvoja Jugoslavije do 1985. leta. Pri tem je sprejela naslednje 
predloge oziroma stališča: 

1. Dokument o srednjeročnem razvoju Jugoslavije je treba močneje opreti 
na republiške programe razvoja, ki so bili v tem času pripravljeni. V naslednji 
fazi pa je potrebno opraviti uskladitev ocen in ciljev teh programov. 

2. Ker osnovni nosilci, to so temeljne organizacije združenega dela, orga- 
nizacije združenega dela, krajevne skupnosti, samoupravne interesne skupnosti 
in drugi nosilci samoupravnega družbenega planiranja v sedanjem obdobju 
še niso opravili svoje ustavno opredeljene funkcije, bo le-to potrebno uresničiti 
prek samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja pri konč- 
nem oblikovanju jugoslovanskega družbenega plana za obdobje 1976—1980. 

3. V srednjeročnem programu morajo biti vgrajeni ukrepi za zagotavljanje 
večje družbene in gospodarske stabilnosti, ki morajo temeljiti na realnih 
možnostih. V okviru teh ukrepov pa morajo biti opredeljene konkretne naloge. 

4. Pri določitvi prioritetnih nalog: zagotavljanje energije, surovin in hrane 
je potrebno opredeliti ekonomsko prednost surovin, prioriteto posameznih de- 
javnosti v kmetijstvu in vrstni red gradnje posameznih energetskih objektov. 
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5. Glede razvoja nerazvitih področij menimo, da se mora združeno delo 
s samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori zavezati in angažirati 
pri realizaciji skupne politike razvoja manj razvitih. Temu načelu se mora 
prilagoditi tudi sklad za razvoj manj razvitih območij. 

6. Menimo, da bi bilo potrebno vprašanja investicijskega vlaganja v pri- 
hodnjem obdobju realneje opredeljevati, predvsem glede najemanja tujih 
kreditov. 

7. Bolj jasno je treba opredeliti vključevanje sredstev iz varčevanja ob- 
čanov v razširjeno reprodukcijo in temu prilagoditi hranilno-kreditno službo. 

8. Zavzemamo se, da bi bil srednjeročni plan resnično osnovni instrument 
združevanja dela in sredstev ter usklajevanja materialnih interesov v na- 
slednjem obdobju. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Sbrizaj! Besedo ima Ivo 
Gorjup, delegat Skupščine mesta Ljubljana! 

Ivo Gorjup: Tovarišice in tovariši delegati! Skupščina mesta Ljub- 
ljana je obravnavala predloženo gradivo in oblikovala k osnutku temeljev 
naslednja stališča in mnenja: 

1. V osnutku se ne odražajo v zadostni meri programi razvoja republik 
in pokrajin. 

2. Ocena preteklega razvoja bi morala kritično podati tako pozitivne kakor 
negativne rezultate. V večji meri bi bilo treba opredeliti strukturne in druge 
probleme in težave. 

3. Predvidene optimistične stopnje rasti družbenega proizvoda, produktiv- 
nosti in življenjskega standarda bo izredno težko realizirati ob hkratnih stabi- 
lizacijskih prizadevanjih. Zato bi bilo treba podati realne in kvalitetne dokaze, 
ukrepe in mere, ki bodo zagotavljale doseganje navedenih stopenj in ki ne 
bodo povzročile še večje nestabilnosti. 

4. Med prioritetne usmeritve je treba vključiti tudi izvoz, pri tem pa bi 
bilo treba nakazati tudi prioritetno izvozno usmeritev posameznih dejavnosti 
z zagotovitvijo primerne selektivnosti in drugih ekonomskih in organizacijskih 
ukrepov. 

Pri prioritetni usmeritvi k proizvodnji hrane pa je potrebno vključiti še 
uskladiščenje in delovno predelavo. 

5. Prestrukturiranje gospodarstva je možno doseči le v daljšem časovnem 
obdobju, zato je treba v srednjeročnem planu razvoja opredeliti naloge in 
področja, kjer je možno doseči kvalitetne premike. 

6. V osnutku je predvideno, da se bodo v naslednjih letih relativno zmanj- 
ševale negospodarske investicije, da pa se bodo povečale naložbe v stanovanjsko 
izgradnjo. Ta pa imperativno zahteva predhodne investicije v komunalno 
opremljenost, investicije v družbeno dejavnost in ne nazadnje v zagotovitev 
oskrbe in prometa. 

Zato je treba obravnavati stanovanjsko in komunalno gospodarstvo kot 
celoto. Ne moremo se omejiti samo na stanovanjsko gradnjo, zanemariti pa 
druge elemente stanovanjskega in komunalnega gospodarstva, kot na primer 
vzdrževanje obstoječega stanovanjskega sklada in s tem v zvezi problem 
stanarin. Menimo, da je treba pristojnost oblikovanja stanarin in cen komu- 
nalnih storitev v skladu z ustavnimi določili čimprej prenesti na samoupravne 
interesne skupnosti. 

10» 
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7. Politika zaposlovanja mora biti opredeljena na osnovi republiških in 
pokrajinskih programov razvoja, ker so možnosti in potrebe po republikah in 
pokrajinah zelo različne. Pri tem pa je potrebno skrbeti za racionalno zaposlo- 
vanje v družbenih dejavnostih in državni upravi. 

8. Stabilizacija zahteva ukrepe tako na gospodarskih kakor tudi seveda 
na negospodarskih področjih. Zato bi bilo potrebno predvideti tudi ukrepe 
za kvalitetno in racionalno družbeno organiziranost, skratka, treba je racio- 
nalno obvladati tudi družbeno režijo. 

9. Pri področju energetike ni omenjena skrb za racionalen razvoj, za raz- 
poreditev po dejavnostih in varčevanje z energijo, ki je v Jugoslaviji pri- 
manjkuje. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Gorjup! Kdo želi naprej 
razpravljati? Besedo ima tovariš Vili Merhar, delegat v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije! 

Vili Merhar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! Ko danes 
govorimo o srednjročnih osnovah planskih usmeritev slovenskega pa tudi 
jugoslovanskega gospodarstva, ne moremo po mojem mnenju mimo nekaterih 
zelo pomembnih okoliščin metodologije spremljanja samoupravnih planov in 
socialno-ekonomskega razvoja v naši družbi. 

Planske družbenoekonomske usmeritve pripravljamo in ob njih diskutiramo 
o deficitu nekaterih temeljnih sistemskih zakonov, ki naj urejajo in usklajujejo 
družbenoekonomski sistem z ustavnimi izhodišči. Čeprav teh zakonov še nima- 
mo, pa so že dokaj jasne konture družbenoekonomskih sistemskih rešitev, ki jih 
moramo maksimalno upoštevati pri sprejemanju in opredeljevanju planskih 
opredelitev. 

V tej zvezi se postavlja za mene temeljno vprašanje, ali so izhodišča 
za metodologijo samoupravnega planiranja, ki naj se predvsem poslužuje metod 
samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja, torej graditve 
planske usmeritve od temeljnih organizacij združenega dela navzgor in od druž- 
benoekonomskih opredelitev glede temeljnih proporcev delitve navzdol, v 
predloženih osnovah za srednjeročne plane že prišle do polnega izraza. Na 
zastavljeno vprašanje je možno odgovoriti le deloma pritrdilno, kajti organi- 
zacije združenega dela in drugi temeljni nosilci planiranja v naši družbi še 
niso v zadostni meri vključeni v planske opredelitve. To se mi zdi, da kaže tudi 
današnja diskusija. 

Zato predložene osnove planskih dokumentov še ne morejo biti dokončne, 
ker jih ne spremljajo nujni in potrebni samoupravni dogovori in družbeni 
sporazumi. To daje predloženim osnovam le značaj prognoze, variante družbe- 
nega plana, ki ga je treba še vsestransko dopolniti in verificirati v smislu kon- 
tinuiranega planiranja z interesi, usmeritvami temeljnih organizacij združenega 
dela in vseh drugih temeljnih nosilcev planiranja v naši družbi. 

To delo bo zahtevalo temeljito usklajevanje. Osnove planiranja bi morali 
spremljati samoupravni sporazumi in tako imenovani gospodarsko zaokroženi, 
poslovno, dohodkovno ali kakorkoli jih že imenujemo, odvisni kompleksi. Na 
tem področju pa smo v močnem deficitu, tako glede definicije teh kompleksov 
kakor tudi glede njihove organiziranosti. To zahteva, da se v naslednjem ob- 
dobju, pred dokončnim sprejemanjem planov orientiramo predvsem v to delo 
in da naložimo nosilcem, organizatorjem, ki bodo te komplekse uresničevali, 
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da to čimprej store. Vse to pa zahteva seveda novo organizacijo gospodarstva. 
Rekel bi samoupravno organizacijo' gospodarstva in njihovih institucij po 
eni strani ter predvsem jasne družbene dogovore o realnih materialnih mož- 
nostih realizacije razvojnih ambicij gospodarstva po drugi strani. 

Opisano stanje pa ne bi smelo biti argument, in to predvsem poudarjam, 
za odlaganje terminov za sprejem planov, kakor to že nakazujejo nekatere 
sredine v naši družbi, češ, ker nismo dovolj organizirani, odložimo termine 
za sprejem plana. Glede tega vprašanja si moramo biti na jasnem, predvsem o 
tem, da smo z družbenoekonomsko reformo planiranje v tej družbi rehabilitirah 
ter da smo zanemarjanje planiranja v predhodni dobi drago plačali z doseženo 
strukturo našega gospodarstva, ki močno zaostruje strukturne probleme v 
naši družbi. Strukturne neusklađenosti, ki so posledica zanemarjanja plani- 
ranja, to je eksaktnega razreševanja družbenoekonomskih problemov, so namreč 
dosegle nivo, ki ga je težko tolerirati, saj je z njimi predvsem povezana naša 
nestabilnost z inflacijo, in prav je, da je bilo v naši diskusiji tudi na to 
opozorjeno. 

Odlaganje sprejemanja planov v teh okoliščinah ne bi bilo niti ekonomsko, 
še manj pa politično opravičljivo. Zato je treba vložiti maksimalne napore, da 
bo plan pravočasno sprejet in da bo tudi zavezoval temeljne nosilce plani- 
ranja za njegovo realizacijo. Ta obveznost pa bo tem bolj realna, čim bolj bo 
združeno delo sodelovalo pri opredeljevanju planskih usmeritev. 

Gospodarska situacija, v kateri se nahajamo, po mojem mnenju katego- 
rično zahteva predvsem dve usmeritvi: s planom moramo najprej vplivati na 
postopno odstranjevanje strukturnih neusklađenosti v naši družbi ter s tem 
prispevati k oblikovani stabilizacijski usmeritvi v naši družbi. Na teh dveh 
postavkah družbenega plana bi morah kategorično vztrajati. Mislim, da imamo 
glede strukturnih problemov v našem gospodarstvu že jasno definirano in 
dogovorjeno dolgoročno razvojno usmeritev, ki smo jo opredelili v temeljih 
skupne politike dolgoročnega razvoja Jugoslavije do leta 1985 in ki jo med 
drugim tudi potrjujemo na današnjem zboru. V tem dokumentu smo opredelili 
tako imenovane prednostne dejavnosti: energetiko1, surovine, hrano, s katerimi 
naj predvsem razrešujemo strukturne probleme, ki so se nakopičili v našem 
gospodarstvu. Ta dolgoročen razvojni dokument, ki opredeljuje usmeritev do 
leta 1985, je treba realizirati v tekočih srednjeročnih planih, torej tudi v planih 
do leta 1980, in to predvsem z vidika stabilizacijske usmeritve. 

Potreba po stabilizaciji našega gospodarstva pa odpira dilemo konkretizacije 
prioritet v naslednjem srednjeročnem planskem obdobju. Vprašanje je, ali 
prioritete postaviti tako, kakor smo jih postavili v dolgoročnem planskem razr- 
voju do leta 1985, oziroma jih zožiti na strateško najbolj pomembne, pri tem 
pa izhajati iz stabilizacijskih usmeritev in zagotoviti, da investicijske ambicije 
ne bodo usklađene z realnimi možnostmi naše domače, v določeni meri pa tudi 
tuje akumulacije. Le tako opredeljene razvojne prioritete lahko pripomorejo k 
nič kolikokrat deklarirani potrebi po stabilizaciji našega gospodarstva. Glede 
nakazane dileme je treba soglašati z mnenji tistih, ki vztrajajo na tistih srednje- 
ročnih prioritetah, ki bodo omogočile normalen reprodukcijski proces ter nor- 
malno vključevanje v mednarodno delitev dela. To pa zahteva srednjeročne 
prioritete v smeri energetike, agrarnega kompleksa ter izvozno-uvozne, pla- 
čilnobilančne problematike, poleg tega morda še modernizacijo prometa in 
hitrejši razvoj gospodarsko nerazvitih, torej tisto, kar predlaga tudi naš izvršni 
svet. Za te prioritete pa je treba poudariti, da so zožene glede na tiste, ki jih 
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predvideva osnutek osnov za dolgoročni načrt Jugoslavije do leta 1985. Zato 
bo v procesu dogovarjanja in usklajevanja treba uskladiti ta stališča Slovenije 
s stališči, ki so predložena kot varianta v predlogu osnov. To je, usklajevati 
bo treba razvojne ambicije, ki jih je treba podrediti domači in zunanji stabili- 
zaciji gospodarstva. V tem smislu bo nujno potrebno dopolnjevati predvsem 
tretje in četrto poglavje predloženega osnutka plana. 

Opisana razvojna logika pa predvsem zahteva, da se v srednjeročni družbeni 
plan vnesejo določila o stabilizaciji našega gospodarstva. Ce se namreč spora- 
zumemo o teh določilih, je potem sporazum in dogovor o konkretizaciji družbeno 
dogovorjenih dolgoročnih prioritet v srednjeročnem planu, ki naj razrešujejo 
tekoče strukturne probleme našega gospodarstva, že sam po sebi dan. 

Stabilizacijski momenti zato ne smejo biti podcenjevani, kakor se tu in tam 
zdi iz predloženega osnutka osnov. Definirati moramo takšno razvojno usmeri- 
tev, ki bo podrejena stabilizacijskim zahtevam. Ta razvojna orientacija je 
po mojem mnenju blizu predlogom našega izvršnega sveta, ki jih je prav gotovo 
oblikoval na tej stabilizacijski predpostavki. 

Stabilizacijska usmeritev zahteva nadalje tudi jasnejših določil o uvozno- 
izvozni problematiki, to je o opredeljevanju politike vključevanja našega go- 
spodarstva v mednarodno delitev dela. Sedanja gospodarska struktura in njena 
efektivna zaposlitev namreč zahtevata še vedno določen uvoz, ki ga ni mogoče 
čez noč substituirati z domačimi surovinskimi viri, kakor se zdi, da predlagajo 
osnove. Ta uvoz pa je treba zagotavljati z ustrezno izvozno usmeritvijo, ki 
jo predlog osnov družbenega plana SFRJ nekoliko zanemarja, tako da ostaja 
videz o avtarktični usmeritvi za naslednje srednjeročno obdobje. Tudi ta videz 
je treba premostiti, pri tem pa izhajati iz sedanje gospodarske strukture in mož- 
nosti njene polne zaposlenosti. To pa seveda zahteva aktivizacijo vseh kvalitet- 
nih činiteljev razvoja, ki se na svetovnem trgu tudi najjasneje verificirajo. 
Pri vključevanju v mednarodno delitev dela pa je prav tako treba opredeliti 
jasnejšo politiko regionalnega sodelovanja Jugoslavije z drugimi republikami 
razvitega in nerazvitega sveta. 

Po vsem tem bi morale iti naše pripombe v smer, ki bo z aktivizacijo 
kvalitetnih faktorjev razvoja, kolikor mogoče popolno izrabo obstoječih produk- 
cijskih kapacitet ter zagotavljanjem oziroma uresničevanjem stabilizacijskega 
programa, z boljšo organizacijo gospodarstva, z vključevanjem znanosti in 
z aplikacijo znanosti v našem gospodarstvu, z integracijo gospodarstva in drugi- 
mi kvalitetnimi faktorji bolj učinkovitega izrabljanja naših virov pripomogla 
k bolj usklađeni ekonomski strukturi in s tem k bolj stabiliziranemu gospo- 
darstvu. Pri tem pa je treba izhajati iz realnih možnosti ter uskladiti razvojne 
ambicije z akumulacijskimi možnostmi jugoslovanskega gospodarstva. Hva- 
la lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) Za- 
ključujem razpravo in predlagam, da sprejme zbor naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine Socialistične republike Slovenije daje soglasje 
k osnutku temeljev za dogovor o družbenem načrtu Jugoslavije za obdobje 
1976—1980. 

2. K osnutku temeljev se dajejo pripombe, predlogi in stališča, ki jih 
predlagajo Odbor in Zakonodajno-pravna komisija v svojih poročilih, Pred- 
sedstvo Gospodarske zbornice v svojih stališčih, in pripombe, predlogi in sta- 
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lišča, ki so bila dana v razpravi na današnji seji zbora. Zbor tudi sprejema 
stališča Izvršnega sveta. 

3. Delegacija Socialistične republike Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ se zavezuje, da v postopku medrepubliškega usklajevanja 
osnutka temeljev za dogovor o družbenem načrtu Jugoslavije za obdobje od 
leta 1976—1980 upošteva vsa stališča, pripombe in mnenja Skupščine Socia- 
listične republike Slovenije in njenega izvršnega sveta in da o postopku med- 
republiškega usklajevanja poroča, zborom Skupščine Socialistične republike 
Slovenije. 

Če se s takim sklepom strinjate, prosim, da zanj glasujete! (45 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog temeljev 
skupne politike dolgoročnega razvoja SFRJ do leta 1985, ki ga je Skupščini 
predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin. 

Predstavnik Izvršnega sveta je tudi tu tovariš Briški, predstavnik naše 
delegacije v Zboru republik in pokrajin pa tovariš Vili Merhar. K tej točki 
dnevnega reda je bila povabljena tudi Gospodarska zbornica SR Slovenije. 

Z dopisoma z dne 12. 8. in 16. 9. 1975 ste prejeli predlog temeljev skupne 
politike dolgoročnega razvoja Socialistične federativne republike Jugoslavije 
do konca leta 1985, predlog odloka o soglasju in poročilu delegacije Skupščine 
SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin. Popravek k poročilu delegacije 
Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin pa ste prejeli z dopisom 
z dne 17. 9. 1975. 

Predlog temeljev skupne politike dolgoročnega razvoja SFR Jugoslavije 
do leta 1985 sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj 
in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila pismeni poročili. Poročili ste 
prejeli, prejeli pa ste tudi mnenje Izvršnega sveta. 

Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog 

odloka o soglasju k predlogu temeljev skupne politike dolgoročnega razvoja 
Socialistične federativne republike Jugoslavije do leta 1985, naj prosim gla- 
suje! (45 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih območij in manj razvitih ob- 
mejnih območij v Socialistični republiki Sloveniji v obdobju 1976 do 1980, ki 
ga je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Ob osnutku zakona nam je predložil tudi osnutek družbenega dogovora 
in poročilo Komisije Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za pospeševanje 
razvoja manj razvitih območij v naši republiki in informacijo o družbeni 
aktivnosti pri pospeševanju razvoja manj razvitih območij v Socialistični repu- 
bliki Sloveniji. 

Gradivo je bilo objavljeno v Poročevalcu št. 17 z dne 18. 8. 1975. Z dopisom 
z dne 12. 8. 1975 pa ste prejeli stališča Predsedstva in Izvršilnega odbora 
Republiške konference SZDL Slovenije o razvoju manj razvitih območij in 
manj razvitih obmejnih območij v Socialistični republiki Sloveniji. 
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Obrazložitev k tej točki smo poslušali na skupnem zasedanju. Tudi tu je 
predstavnik Izvršnega sveta tovariš Briški. K tej točki dnevnega reda je bila 
povabljena tudi Komisija za pospeševanje razvoja manj razvitih območij v So- 
cialistični republiki Sloveniji. 

Izvršni svet predlaga, da obravnavamo osnutek tega zakona v smislu 2. 
odstavka 250. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije, tako da se prva in 
druga faza sprejemanja zakona združita. Najprej moramo odločiti, ali se 
s takim predlogom Izvršnega sveta strinjamo! Pričenjam razpravo! Želi kdo 
besedo? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog 
Izvršnega sveta, da se prva in druga faza sprejemanja zakona združita, naj 
prosim glasuje! (39 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je 
kdo vzdržal? (3 delegati.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta, da se prva in druga faza 
sprejemanja zakona združita, z večino glasov sprejet. 

Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za finance našega zbora in Odbor za 
finance Zbora združenega dela, ki sta predložila skupno pismeno poročilo, Odbor 
za družbenoekonomske odnose in razvoj in Zakonodajho-pravna komisija, ki sta 
predložila pismeni poročili. Poročila ste prejeli. Danes na klop pa smo vam 
predložili tudi predloge in stališča k osnutku zakona Skupščine občine Murska 
Sobota in Skupščine občine Brežice ter kasneje tudi Skupščine občine Kranj. 

Na podlagi predloženih gradiv pričenjam razpravo! Besedo ima tovariš 
Janko Hauptman, delegat iz Litije! 

Janko Hauptman: Tovarišice in tovariši delegati! Skupščina občine 
Litija je na 3. skupni seji Zbora združenega dela, Zbora krajevnih skupnosti 
in Družbenopolitičnega zbora, ki je bila dne, 22. 9. 1975, soglasno sprejela 
predlog za dopolnitev dogovora o družbenem planu SR Slovenije za obdobje 
1976—1980. Predlagamo, da se dopolni 3. odstavek 3. točke poglavja 1/4 dogovora 
o družbenem planu Socialistične republike Slovenije za obdobje 1976—1980 in se 
upošteva kot manj razvito območje tudi območje občine Litija oziroma območja 
krajevnih skupnosti Gabrovka, Dole in Primskovo na Dolenjskem. 

Občinska skupščina Litija, Izvršni svet in družbenopolitične organizacije 
občine Litija so v razpravi posvetile posebno pozornost osnutku zakona o 
ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih območij in manj razvitih ob- 
mejnih območij v Socialistični republiki Sloveniji, kakor tudi osnutku dogo- 
vora o družbenem planu Socialistične republike Slovenije za obdobje 1976 do 
1980. Skrbno smo pripravili analize o aktivnosti prebivalstva v krajevnih skup- 
nostih, o starostni strukturi prebivalstva, o stanju družbenega standarda v 
krajevnih skupnostih, o aktivnem prebivalstvu — po dejavnosti v krajevnih 
skupnostih, o socialnem položaju prebivalcev v krajevnih skupnostih, o gibanju 
prebivalstva v letih 1961, 1971, 1974 v krajevnih skupnostih, o zaposlenosti 
prebivalcev v krajevnih skupnostih, o deležu kmečkega prebivalstva nasproti 
vsem prebivalcem krajevnih skupnosti, z upoštevanjem katastrskega dohodka 
in kriterija višinskih kmetij, o gospodarskem položaju krajevnih skupnosti z 
upoštevanjem organizacij združenega dela, števila usmerjenih kmetij, sto- 
ritvene dejavnosti in obrtnikov, o stanju komunalne razvitosti v krajevnih 
skupnostih, cest, vodovoda, elektrike, prometnih zvez, telegrama itd., in o 
stanju in obsegu družbenih dejavnosti v krajevnih skupnostih (šolstvo, otroško 
varstvo, kultura, telesna kultura itd.). Ob upoštevanju kriterijev 4. člena osnut- 
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ka zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih območij in manj 
razvitih obmejnih območij v Socialistični republiki Sloveniji, to je deleža 
kmečkega prebivalstva, vseh zaposlenih v občini, le-teh je 3510, in družbenega 
proizvoda na prebivalca, smo ugotovili, da območja krajevnih skupnosti Gabrov- 
ka, Dole in Primskovo na Dolenjskem izpolnjujejo pogoje 4. člena osnutka 
zakona in se tako štejejo za manj razvite krajevne skupnosti. 

Ugotovili smo, da je situacija v občini naslednja: družbeni proizvod na 
prebivalca dosega le 72% slovenskega poprečja; zaposlenih je 3150 delavcev, 
to je 21,3% prebivalstva v občini, kar je v primerjavi s poprečjem SRS 59,4 "/o; 
število prebivalcev se je v krajevnih skupnostih Gabrovka, Dole in Primskovo na 
Dolenjskem v obdobju od leta 1961 do leta 1974 zmanjšalo od 3264 prebivalcev 
leta 1961 na 3208 konec leta 1974, to je za 256 prebivalcev. Sicer pa je tudi 
število prebivalstva v občini kot celoti že deset let konstantno. Delež kmečkega 
prebivalstva v občini je 24,2'%, kar je glede na povprečje Socialistične repu- 
blike Slovenije precej nad 50%. Zato predlagamo, da pri oblikovanju „predloga 
dogovora o družbenem planu SR Slovenije v obdobju 1976—1980 upoštevate 
naše tehtne in vsestransko utemeljene pripombe. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Hauptman! Nadaljuje Vik- 
tor Hrastnik, delegat iz Šentjurja pri Celju! 

Viktor Hrastnik: Tovarišica predsednica, tovariši delegati! Delegati 
Skupščine občine Šentjur pri Celju smo na svojih sejah obravnavali osnutek 
zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih območij v Sociali- 
stični republiki Sloveniji in manj razvitih obmejnih območjih v obdbbju 1976 
do 1980 in osnutek družbenega dogovora za pospeševanje razvoja teh ob- 
močij. Po temeljiti razpravi smo sprejeli naslednje sklepe: 

1. Delegati podpiramo osnutek zakona in družbenega dogovora, pri čemer 
ugotavljamo, da družbeni dogovor ni dovolj zavezujoč in je preveč deklarativen. 
Delegate skrbi razvoj oziroma zaostanek v letu 1976, saj še niso znani pristopi k 
pospeševanju v prihodnjem letu. Kasnimo z zakonom kot z družbenim dogo- 
vorom. 

2. Precizirati je potrebno skrb republike za manj razvita območja tako, da 
bodo zainteresirani tudi nosilci izven občinskih meja za naložbe v nerazvitih 
območjih. Specifično je potrebno obravnavati kmetijstvo. 

3. Zbornica naj bo organizirana tako, da bo možno videti programe vseh 
investitorjev in konkurirati za investicije. 

4. Tudi republiške samoupravne interesne skupnosti se naj opredelijo v 
svojih programih za cilje in programe v manj razvitih območjih, pri čemer ie 
potrebno zastopati utemeljene programe naše družbenopolitične skupnosti. 

5. Poseben pomen pri razvoju manj razvitih območij naj bi se dal gradnji 
in modernizaciji cest, električne napeljave, vodovodov, PTT, potem šolstvu in 
kulturnim domovom. 

6. Med podpisnike družbenega dogovora naj se vključi tudi Zveza gozdno- 
gospodarskih skupnosti in Zveza borcev. 

7. Delegati občine Šentjur pri Celju ugotavljamo, da je bilo dosedanje 
pospeševanje razvoja dobro in učinkovito. Zato dajemo vse priznanje Komisiji 
in družbenopolitičnim dejavnikom, ki so tako pot podpirali. Hvala lepa. 

Predsednica Mara 2 1 e b ni k : Hvala! Nadaljuje Maks Zupane, delegat 
iz Sevnice! 
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Maks Zupane: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite, da podam stališča delegatov Sveta posavskih občin, članov Medobčin- 
skega sveta Zveze komunistov Slovenije Posavja in predstavnikov vseh družbe- 
nopolitičnih organizacij in občinskih skupščin Posavja k osnutku zakona o ukre- 
pih za pospeševanje razvoja manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih 
območij v Socialistični republiki Sloveniji in k osnutku družbenega dogovora o 
pospeševanju razvoja manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih območij 
v Socialistični republiki Sloveniji v obdobju 1976—1980. 

1. Delegati Posavja so enotno ugotovili, da je razprava o obeh dokumentih, 
predloženih v osnutkih, pomembna, posebno še zato, ker predstavljata ta zakon 
in družbeni dogovor o pospeševanju razvoja manj razvitih v Socialistični repu- 
bliki Sloveniji za naslednje 5-letno obdobje bistveni sestavni del srednjeročnega 
družbenega plana Socialistične republike Slovenije in skupaj z njim tvorita 
celotni odnos slovenske skupnosti do manj razvitih. Pomenita pa tudi zavestno 
nadaljevanje po Zvezi komunistov začrtane poti izpred 5 let za pospešeno 
zmanjševanje razlik v ekonomskem, socialnem in regionalnem pogledu. 

2. Osnutek zakona in družbeni dogovor sta zato spodbudila k inteznivnemu 
razmišljanju in sodelovanju v razpravi o teh pomembnih dokumentih, ki lahko 
Posavje ponovno močno prizadeneta ah mu pomagata pri nadaljnjem razvoju. 
Novi zakon pomeni gotovo novo kvaliteto v pristopu k razreševanju tega vpra- 
šanja, pomeni pa tudi spoznanje, da je potrebno slabosti dosedanjega zakona 
popraviti. Posebej so se delegati ustavili ob novem načinu določevanja območij 
manjše razvitosti in ocenili, da je tak širši pristop pravilnejši od dosedanjega, 
izključno na občinske meje orientiranega. 

3. Zakon o manj razvitih območjih in manj razvitih obmejnih območjih naj 
nosi naslov, ki je naveden v predlogu. Varianta rešitev naj se ne sprejme. V 
zakonu o manj razvitih naj se obravnavajo samo manj razvita območja, ne pa 
tudi obmejna območja. Le-ta naj se obravnavajo drugje, ne pa v zakonu o 
manj razvitih. 

4. Kriteriji, ki opredeljujejo manjšo razvitost, so precej ostri. Menimo, da 
bi bilo upravičeno obravnavanje območij z določeno toleranco. Lahko se zgodi, 
da bo območje izpolnjevalo več kriterijev v eni skupini, v drugi skupini pa 
nobenega zaradi manjkajočih nekaj desetink, kot se je to zgodilo ob spreje- 
manju prejšnjega zakona o manj razvitih. Primerno bi bilo ugotoviti, po kakšni 
poti je neko območje razrešilo določen problem, na primer preskrbo z vodo, 
cesto, vrtcem, šolo in podobno, ali iz družbenih sredstev ali iz osebnih dohodkov. 

5. Delegati Posavja sprejemamo vse variantne predloge, pri čemer naj se 
v 5. členu sprejme varianta, v členih 6, 10, 14 in 16 pa naj se vključijo spre- 
membe v tekst. 

6. Delegati predlagajo, da naj se tudi krajevne skupnosti, ki mejijo na 
manj razvita območja sosednje republike Hrvatske, to je območje Gorjancev, 
štejejo za manj razvite, če izpolnjujejo kriterije, navedene v 3. in 4. členu 
osnutka zakona. 

7. Posavje posebej opozarja na sprejeto politiko policentričnega razvoja. 
Menimo, da bi moral zakon o manj razvitih vsebovati to noto v nadaljnjem 
razvoju. Srednjeročni plan to plat zanemarja, kar se med drugim kaže tudi 
v spisku važnejših investicij v Socialistični republiki Sloveniji v obdobju 
1976—1980. Regionalni vidik naj bo vezan na policentrični razvoj in na usme- 
ritev slovenske skupnosti k materialni krepitvi takega razvoja. 
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8. Delegati so mnenja, da je potrebno alinee pri 14. členu osnutka zakona 
konkretizirati, predvsem pa drugo alineo, ki govori o ukrepih davčne politike 
in o drugih ukrepih, ki so določeni s posebnimi predpisi. Potrebno bi bilo točno 
navesti, za kakšne ukrepe in predpise gre. 

9. Delegati Posavja se sprašujejo, zakaj je podpisovanje družbenega do- 
govora za republiko in občino prepuščeno izvršnim organom, v vseh drugih 
primerih pa so naštete vse samoupravne interesne skupnosti in druge insti- 
tucije, kot zbornica, banka in tako dalje. 

10. Posavje predlaga, da se tudi v 4. členu družbenega dogovora vpiše kot 
naloga republike sofinanciranje. Ta dopolnitev izhaja iz naše opredelitve do 
variantnega dodatka k 14. členu osnutka zakona o manj razvitih. Posavje sodi, 
da je dosedanji način sofinanciranja dal pozitivne rezultate. 

11. Delegati Posavja tudi predlagajo, da naj bi se v 8. členu družbenega 
dogovora beseda »obravnavale« nadomestila z besedo »odobravale«. Tu gre 
predvsem za obveznost poslovnih bank in njihove politike do manj razvitih 
območij. 

12. Delegati Posavja zahtevamo, da samoupravne interesne skupnosti pod- 
pisniki tega družbenega dogovora jasno opredele in konkretizirajo svoj odnos 
do manj razvitih območij. Obveznosti, sprejete po družbenem dogovoru, je 
potrebno sankcionirati. 

13. Posavje predlaga, da naj se v krog podpisnikov vključi tudi Samo- 
upravna interesna skupnost za nafto in plin, saj ima le-ta odločilen vpliv na 
hitrejši razvoj manj razvitih. Hvala lepa. 

Predsednica IVI ara Žlebnik: Hvala! Besedo ima Miroslav Nakrst, 
delegat iz Nove Gorice! 

Miroslav Nakrst: Tovarišica predsednica, tovariši in tovarišice! 
Sem iz občine Nova Gorica, ki ima tudi manj razvita obmejna območja. Zato 
bi rad povedal nekaj stališč Skupščine občine Nova Gorica, njenega izvršnega 
sveta in skupine delegatov za Zbor občin k osnutku zakona in družbenega 
dogovora o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih območij in manj 
razvitih obmejnih območij v Socialistični republiki Sloveniji v obdobju od 
1975 do 1980. 

Na območju občine Nova Gorica imamo naslednja nerazvita strnjena ob- 
močja krajevnih skupnosti v 10 km širokem obmejnem pasu: Banjška planota s 
173 km2 površine, kjer sedaj živi 3834 prebivalcev, to je 22 prebivalcev na km2. 
Zaposlenih je 26,1 % prebivalcev ah 1002, od katerih se jih 684 vozi dnevno v 
druge kraje. Od 1961.1eta do 1971. se je na tem območju zmanjšalo število 
prebivalcev za 13,1 °/o, do maja 1975 za nadaljnjih 6,2 '%>, to je skupno za 19,8 /o. 

Potem je Livško-kambreško območje s 33 km2, s 590 prebivalci ali 17,4 
prebivalca na km2. Zaposlenih je 154, od teh se dnevno vozi na delo 144. Od 
leta 1961 do 1971 se je število prebivalcev zmanjšalo za 26 fl/», do maja 1975 
za nadaljnjih 6,4 '°/o ali skupaj za 32,4 fl/o. 

Kožbanski kot je strnjeno območje Livško-kambreškega območja. Meri 
9 km2 in ima 259 prebivalcev. Ta predel se je najbolj razselil in je tudi najbolj 
zaostal. 

To je torej manj razvito obmejno območje, iz katerega se ljudje izseljujejo, 
kjer se prebivalstvo naglo stara in ne bo treba, če ne bo hitre intervencije, 
dolgo časa čakati, da bo to območje popolnoma prazno. Na tem območju smo 
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v preteklih 20 letih zaprli 7 šol čisto ob meji, na celotnem območju, o katerem 
sem govoril, pa 14 osnovnih šol, ker je bilo po veljavnih normativih premalo 
otrok, da bi lahko šola obstajala. 

Pred 20 leti sem bil kot inšpektor na osnovni šoli Zapotok. Takrat je bilo 
tam 32 otrok, danes sta samo še dva otroka, ki hodita seveda v drugo šolo, ker 
so to šolo zaprli. Ko smo zaprli te šole, smo odvzeli edino kulturno ustanovo 
in s tem še bolj pospešili razseljevanje. 

Kolikor bi se razseljevanje nadaljevalo, se bo naša narodnostna meja pomak- 
nila tesno na desni breg Soče, kjer bodo prve in zadnje naseljene vasi Ročinj in 
Anhovo. Kdor te predele pozna, ve, da bo tako nastal tudi prazen prostor daleč 
onstran Soče, ker se prazni tudi Banjška planota, na Tolminskem pa poleg obmo- 
čij ob meji tudi Šentviška planota. To pa bo lahko povedal tovariš, ki je iz 
Tolmina. 

Kaj pa dela sosednja republika Italija? Ob državni meji utrjuje narodnostno 
mejo s tem, da predele ob meji naseljuje s trdimi Italijani iz južne Italije, 
četudi je to ozemlje Slovencev, ki so odšli s trebuhom za kruhom. Vzdržujejo 
šolo tudi za pet učencev, delajo asfaltirane ceste v take kraje in tako naprej. 
Seveda pa pri njih to ni skrb obmejnih občin, pač pa skrb širše družbene skup- 
nosti. 

Da bi preprečili izseljevanje, je novogoriško gospodarstvo v teh območjih 
v zadnjih letih odprlo nekaj obratov, kar ni dovolj učinkovito, zaradi nerazvite 
infrastrukture. Ceste so namreč izredno slabe. Zadnjič, ko smo imeli sejo skup- 
ščine, je eden izmed delegatov povedal, da je v 5 letih zapravil tri avtomobile, 
ker so na cestah take luknje. Seveda je zato tudi nerodno prevažati surovine, 
pa recimo izdelke za neko gospodarsko organizacijo, če bi imela tam svoj obrat. 
Elektrika je pa slaba, ni trifaznega toka, ni PTT zvez, ni telefona. 

Kljub naporom občinske skupščine in občanov pri urejanju krajevnih po- 
treb, se na tem območju razvoj infrastrukture ni bistveno premaknil. Novo- 
goriško gospodarstvo je pokazalo veliko pripravljenost in je še nadalje pri- 
pravljeno odpirati v teh območjih svoje obrate. Pogoj pa je predhodna ure- 
ditev infrastrukturnih objektov. Za gospodarski razvoj teh območij prevzema 
torej gospodarstvo v občini vso odgovornost, medtem ko odgovornosti za hitro 
reševanje problema cest in sploh infrastrukture ne moremo prevzeti sami. Ob- 
čina sama bi to uspela rešiti morda v 10, 20 letih. 

Ko smo s pariško mirovno konferenco izgubili Gorioo, so: se vsi jugoslo- 
vanski narodi obvezali, da bodo zgradili novo upravno politično, kulturno in 
gospodarsko središče. Po prvem zagonu pa je širša družbena skupnost omagala 
in je ta obveznost ostala v glavnem na ramenih Vss prebivalstva SR Slovenije, 
ki živi na območju novogoriške občine. Danes izgleda mesto lepo, toda, da smo 
tp dosegli, so bih potrebni skrajni napori. 

Samo za zgraditev najvažnejših cest na območju občine Nova Gorica bi 
potrebovali najmanj 20 milijonov dinarjev. Iz teh razlogov menimo, da je vari- 
antni predlog 5. člena in 10. člena osnutka zakona nesprejemljiv, ker osnutek za- 
kona in osnutek družbenega dogovora ne dajeta dovolj garancij za uresničitev 
ciljev, ki jih nakazujejo sklepi VII. kongresa Zveze komunistov Slovenije. Osnu- 
tek zakona ne zagotavlja ustreznega razvoja obmejnih krajev, predvsem ne glede 
ureditve življenjskih razmer in pogojev za gospodarski razvoj, da bi v teh 
območjih zadržali prebivalstvo, tako iz nacionalnih kot iz obrambnih vidikov. 
Prav to pa je v interesu celotne družbene skupnosti. Zato' je pri razreševanju 
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teh vprašanj potrebna hitra, široka družbena pomoč, ne glede na razvitost 
občin v obmejnem pasu. 

Ni prav izhajati s stališča, da naj nad določeno stopnjo razvite občine same 
skrbijo za hitrejši razvoj manj razvitih obmejnih območij, hkrati pa naj bodo 
enakovredno udeležene pri zagotavljanju sredstev za hitrejši razvoj manj raz- 
vitih. To je dvojna obveznost nekaterih obmejnih občin. Po drugi strani tudi 
viri sredstev samoupravnih interesnih skupnosti ne pokrivajo vseh potreb. 
Zato ne bi kazalo pri pokrivanju teh potreb izključevati samoupravnih interes- 
nih skupnosti na nivoju Socialistične republike Slovenije. 

Ce se kljub navedenim pripombam sprejme predlagani 10. člen osnutka 
zakona, je potrebno izenačiti bremena občin. Samoupravne interesne skupnosti 
v obmejnih občinah je treba začasno oprostiti plačevanja tistega dela soli- 
darnostnih sredstev, ki se namenjajo za vlaganja v manj razvita obmejna 
območja. Ne mislim tiste solidarnosti, ki jo sicer dajemo, na primer temeljna 
izobraževalna skupnost pri nas daje 9 milijonov din na leto v ta skupni sklad itd. 
Ne mislim tega, ampak tisti drugi prispevek. 

Republiških samoupravnih interesnih skupnosti, na primer cestne, vodno- 
gospodarske ipd., v nobenem pogledu ni mogoče izključiti iz pospešene akcije 
za hitrejši razvoj obmejnih krajev, kajti samoupravne interesne skupnosti iz 
obmejnih občin ne bodo mogle svojih pičlih sredstev preusmerjati v objekte 
republiškega pomena. 

Ustavitev odseljevanja zahteva torej takojšnje in učinkovite ukrepe za 
urejanje življenjskih pogojev na vasi. Počasno in postopno urejanje teh pogo- 
jev bo nedvomno še nadalje pogojevalo preseljevanje. Občani bodo ostajali na 
vasi ob meji, le če bodo- videli perspektive za hitrejše odpravljanje nerazvitosti, 
zato Skupščina občine Nova Gorica, Izvršni svet in naša delegacija menijo, da 
je potrebno oba osnutka ah popraviti ali dopolniti. Bojim pa se, da najbrž ni 
več časa, ker smo sprejeli skrajšani postopek. 

Ravnokar sem dobil pismo, iz katerega bom prebral samo nekaj odstavkov. 
Pisah so ga ljudje iz Liško-kambreškega območja. Pravijo tako: »Predvsem je 
žgoče odseljevanje, ki se bo pospešeno nadaljevalo. Odseljevanje bi zaustavili z 
odprtjem manjšega obrata ali pa krajše ceste do prirodnega središča v Kanalu.« 
Prav pri teh dveh, za krajevno skupnost ključnih življenjskih problemih se je, ne 
po naši krivdi, zataknilo. Obnova stare ceste Kanal—Colnica—Lig se je ustavila, 
kljub naporom vseh občanov krajevnih skupnosti, ki so prostovoljno delali več 
1000 ur, in kljub delu pripadnikov Jugoslovanske ljudske armade 4°/o samo- 
prispevek ni bil dovolj za investicijo, ki je nedvomno gospodarskega in stra- 
teškega pomena. 

V pismu občani pišejo še: 
»Zato vljudno apeliramo tako na vodstvo družbenopolitičnih organizacij 

kakor sploh na vse družbenopolitične dejavnike, da pri obravnavi zakonov in 
družbenih dogovorov, ki kakorkoli obravnavajo nerazvita in obmejna ob- 
močja, naj upoštevajo naše resnično težke razmere. Pripravljenost naših ljudi 
za sodelovanje je velika, toda v mejah zmogljivosti. Pričakujemo in upamo, da 
bo naše območje uvrščeno med tista, ki jim je resnično nujno potrebna pomoč 
širše družbene skupnosti.« Hvala lepa. 

Predsednica Mara 2 1 e b n i k : Tovariš Nakrst, hvala lepa! Samo po- 
jasnilo'. S tem, ko smo glasovali za skrajšani postopek, nismo glasovali o tem, 
da se združita druga in tretja faza, ampak smo glasovali, da se združita prva 
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in druga faza postopka. Se pravi, da nimamo predloga za izdajo zakona, ob 
katerem bi ugotovili, da je zakon potreben, ampak imamo že kar osnutek za- 
kona. Tako so vse pripombe dobrodošle! 

Besedo ima Tine Zorič, delegat iz Maribora! 

Tine Zorič: Ker je že pozno, predlagam, da se v razpravah omejimo 
na tiste stvari, ki jih hočemo poudariti. 

Pri obravnavi razvoja obmejnih področij je prišlo na razpravah, ki so bile 
v okviru skupščinske komisije za obmejna vprašanja in družbenopolitičnih 
organizacij v Mariboru, do naslednjega spoznanja: 

Dvomimo, če je prav, da obravnavamo manj razvita in manj razvita ob- 
mejna območja v istem dokumentu. Zdi se nam, da gre za bistveno različno 
problematiko, pa tudi za različne smotre in cilje, ki jih skušamo s svojimi posegi 
uresničiti in doseči. Razumljivo je, da je v obeh primerih v ospredju gospo- 
darski razvoj, razvoj industrije, napredek kmetijstva, gradnja komunalne druž- 
bene infrastrukture. Toda ko nam gre na manj razvitih področjih predvsem za 
prestrukturiranje gospodarstva, za spremembe socialne strukture prebivalstva, 
kar je povezano s procesom industralizacije in deagrarizacije, ki krepi posa- 
mezna občinska in območna središča, pa želimo v neposrednem obmejnem 
področju ohraniti tudi razpršeno naselitev s kmečkim prebivalstvom. To pa 
seveda zahteva posebne ukrepe za pospeševanje kmetijstva in turizma v tem 
območju in pa seveda sredstva za razpršeni naselitvi prilagojeno komunalno 
in socialno infrastrukturo. In končno, pri posegih v manj razvitih obmejnih 
območjih nam ne gre le za načelo enakomernega razvoja vseh območij v SRS, 
temveč tudi za narodnostni in obrambni vidik, za demografsko, gospodarsko 
ter moralno trdnost naše narodnostne in državne meje. 

Pri tem pa ne gre pozabiti, da je prebivalstvo v najožjem delu obmejnega 
pasu tudi gospodarsko prizadeto zaradi meje. Na eni strani že sama meja pred- 
stavlja precejšen omejitveni faktor za vsakršno gospodarsko aktivnost, hkrati 
pa obmejni pas z določenimi administrativnimi omejitvami za gibanje zavira 
bolj sproščeno gospodarsko komuniciranje. Vse to so torej pomembni razlogi, 
ki upravičujejo zahtevo po posebni obravnavi manj razvitih obmejnih območij 
in njih posebno opredelitev v zakonu o pospeševanju razvoja manj razvitih 
območij. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Besedo ima Ludvik Cipot, delegat iz 
Murske Sobote! 

Ludvik Cipot: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Predloženi osnutek zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih 
območij in manj razvitih obmejnih območij v Sloveniji je skupaj z družbenim 
dogovorom in z osnutkom dogovora o družbenem planu aktiviral in zaintere- 
siral vse družbenopolitične in samoupravne strukture v Pomurju. Razprave so 
bile na vseh nivojih žive, temeljite in posredovanih je bilo mnogo predlogov. 
Smo pač nerazvito področje in tako življenjsko zainteresirani. Ti predlogi in 
stališča, sprejeta na sejah izvršnih svetov delegacij in občinskih skupščin Gornje 
Radgone, Ljutomera, Lendave in Murske Sobote, so bile nazadnje še obrav- 
navane na razširjeni seji Sveta pomurskih občin dne 22. septembra 1975. Vse 
predloge in stališča smo na sejah poenotili in te vam bom posredoval. 



20. seja 159 

Predložena dokumenta, to je osnutek zakona o ukrepih za pospeševanje 
razvoja manj razvitih območij in osnutek družbenega dogovora o pospeševanju 
razvoja manj razvitih, podpiramo. Vendar z osnutkom družbenega dogovora 
nismo zadovoljni. Naša osnovna pripomba je, da je splošen in deklarativen in 
da ne opredeljuje zadolžitve konkretnih nosilcev. Menimo, da je treba to spre- 
meniti, in to tako, da bo ta družbeni dogovor vseboval konkretne načrte in 
naloge, da bo zavezoval nosilce, zlasti pa samoupravne interesne skupnosti, da 
bodo v svojih planih predvideli naloge in ukrepe za hitrejši razvoj manj raz- 
vitih območij. To niso neka naša posebna stališča, to so tudi znana stališča Pred- 
sedstva in Izvršnega odbora Republiške konference SZDL. 

V osnutku zakona pa pogrešamo predvsem to, da osnutek ne zavezuje 
odgovornih samoupravnih nosilcev družbenega razvoja v Sloveniji, da konkre- 
tizirajo cilje za pospeševanje razvoja manj razvitih območij za obdobje 1976 
do 1980. O tem je bilo že govorjeno danes v razpravi. Če pa ti cilji niso kon- 
kretizirani ali so enostavno pozabljeni, potem so določila 15. člena težko upo- 
rabljiva. Kako sicer ugotoviti pozneje bistveno zaostajanje pri izvrševanju 
ciljev v manj razvitih območjih, za kar zavezuje 15. člen, če ti cilji niso konkre- 
tizirani. Zato menimo, da jih je treba konkretizirati. 

Konkretni predlogi k osnutku zakona pa so: 
Predlagamo, da naslov zakona ostane, kot je, zato naj se varianta črta. 
K 3. členu: V točki 2 naj se upošteva varianta, to je obdobje od 1961 do 

1974. Menimo, da je to pravilneje. 
K 5. členu: Sprejme naj se varianta. Menimo, da je to konkretnejša in pra- 

vilne j ša rešitev. 
K 6. členu: Uporabi naj se v kombinaciji varianta, tako da se tekst glasi: 

»na podlagi uradnih statističnih podatkov za leto 1974« oziroma »na podlagi 
zadnjih razpoložljivih uradnih statističnih podatkov«. Kombinacijo z varianto 
predlagamo zato, da pomanjkanje podatkov za leto 1974 ne bi bila ovira za 
odločitev. 

K 10. členu: Variantni dodatek naj se črta. 
K 13. členu: V prvi vrsti naj se črta beseda »praviloma«. Predlog temelji 

na konkretnejši zadolžitvi nosilcev. 
K 14. členu: V peti vrsti naj se za tekstom: »z ukrepi davčne politike« 

postavi vejica in doda »z beneficirano obrestno mero, odstopom dohodka za 
TOZD in z drugimi ukrepi«. Variantni dodatek pa naj postane sestavni del 
14. člena. Utemeljitev: Določilo »in z drugimi ukrepi« ni dovolj. Želimo kon- 
kretizacijo. Sofinanciranje izdelave kompleksnih razvojnih programov oziroma 
inicialnih razvojnih načrtov v manj razvitih območjih je zlasti v začetni fazi 
bistvenega pomena, posebno še, če upoštevamo, da je v manj razvitih območjih 
tudi manj strokovnih kadrov ter skoraj nobenih znanstveno-raziskovalnih in 
drugih strokovnih institucij za pripravo programov. Pravočasna priprava pro- 
gramov pa bo tudi pospešila angažiranje organizacij združenega dela razvitih 
območij pri vlaganju v manj razvita območja. 

K 16. členu: Variantni predlog naj se sprejme, ker smo predlagali to tudi 
v 14. členu. 

To so konkretni predlogi in stališča, s katerimi želimo prispevati k spre- 
jemu najboljše rešitve. 

Vsi ti predlogi in stališča s seje Sveta pomurskih občin bodo posredovani 
Skupščini tudi v pismeni obliki. Hvala lepa. 
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Predsednica Mara Zlebnik: Hvala! Nadaljuje Slavko Tornič, delegat 
iz Cerknice, ki bo govoril tudi v imenu občin Kočevje in Ribnica! 

Slavko Tornič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Dovolite, da v imenu delegacij občine Cerknica, Kočevje in Ribnica po- 
sredujem k osnutku zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih 
območij in manj razvitih obmejnih območij v Socialistični republiki Sloveniji, 
zlasti pa k obrazložitvi zakona, naslednje predloge in pripombe: 

1. 4. člen osnutka zakona naj se spremeni tako, da se prečiščeno besedilo 
glasi: »Krajevne skupnosti se štejejo za manj razvite, če ležijo v strnjenem 
območju, ki je povezano z manj razvitim območjem iz 3. člena, in so sestavni 
del občine, ki v družbenem proizvodu na prebivalca in deležu zaposlenih v 
skupnem številu prebivalstva najmanj 25!%> zaostaja za povprečjem Sociali- 
stične republike Slovenije, ali če same sestavljajo strnjeno območje v eni ali 
več občinah, ki po številu prebivalstva ali po površini presegajo poprečno 
velikost občin v Socialistični republiki Sloveniji, in če izpolnjuje območje na- 
slednje kriterije: da se je v obdobju 1961—1971 število prebivalstva zmanj- 
šalo, da je delež kmečkega prebivalstva najmanj 50'°/» večji, kot je poprečje 
v Socialistični republiki Sloveniji in da je delež udeležencev narodnoosvobo- 
dilne borbe v strukturi prebivalstva nad poprečjem Socialistične republike 
Slovenije.« 

2. V osnutku zakona je popolnoma zanemarjeno sosedstvo s Socialistično 
republiko Hrvatsko. Potrebno bi bilo tudi to vnesti v predlog zakona. 

3. Obrazložitev k osnutku zakona ni sprejemljiva, zlasti v tistem delu 
ne, kjer so po oceni našteta območja, predvidena za nerazvita glede na kri- 
terije, ki jih ima osnutek zakona. 

Kot nerazvita območja niso upoštevana nekatera območja, ki so bila v času 
narodnoosvobodilne borbe najbolj izpostavljena in prizadeta in od koder se 
ljudje zaradi najslabših življenjskih pogojev izseljujejo, zaradi česar se bodo 
nekateri izmed njih povsem izpraznila. To pa ni v skladu z interesi naše družbe 
niti ni v skladu z že sprejetimi stališči naših političnih forumov. 

Zavedamo se, da je treba boljše pogoje za življenje ustvariti za ljudi, 
vendar popolno izpraznjenje in s tem opustitev kultiviranja pokrajine pomeni 
zmanjševanje življenjskega prostora vseh, in ne samo tistih, ki se bodo zaradi 
nemogočih življenjskih pogojev za današnji čas iz določenih območij izselili. 
Takšna politika bi tudi zelo močno načela koncept splošnega ljudskega odpora, 
ki je bil sprejet v naši družbi. 

Obrazložitev: Menimo, da kriterija padec prebivalstva od 1961 do 1971 in 
pa delež kmečkega prebivalstva nad 50 °/» republiškega poprečja za posamezne 
krajevne skupnosti nista sprejemljiva, ker so v nekaterih krajevnih skupnostih 
zaradi slabih klimatskih razmer in kraških značilnosti ter neugodne starostne 
strukture prebivalstva slabi pogoji za kmetijstvo, zaradi česar ne spadajo, 
kljub njihovi veliki nerazvitosti, med nerazvite zaradi kriterija nadp»prečnega 
deleža kmečkega prebivalstva. 

V teh krajevnih skupnostih je močna tendenca k izseljevanju, kar je 
vidno po padcu prebivalstva. Menimo pa, da se ti kraji zaradi sprejete kon- 
cepcije splošnega ljudskega odpora ne bi smeli izprazniti. Zato predlagamo, da 
se omenjena kriterija upoštevata za strnjeno območje, ne pa za posamezno 
krajevno skupnost. 
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Kriterij udeležbe v narodnoosvobodilni borbi predlagamo zato, ker je bila 
udeležba v narodnoosvobodilni borbi iz nerazvitih krajev najmočnejša. Zal pa 
so ti kraji še po 30 letih ostali najbolj nerazviti. 

V 2. točki za dopolnitev osnutka zakona predlagamo, da se v zakonskem 
besedilu upoštevajo tudi nerazvita območja sosednje republike Hrvatske, ki 
s svojim obmejnim območjem, zlasti z območjem Gorskega Kotorja, ki je eno 
najbolj nerazvitih območij v Socialistični republiki Hrvatski, meji na naše 
strnjeno nerazvito območje. 

Občine Cerknica, Kočevje in Ribnica imajo v svojem obširnem območju, 
ki meri skupno 150 434 ha, izredno pasivna območja, kjer prebivalstvo zaradi 
slabih ekonomskih pogojev za življenje skokovito upada. Zato grozi še večja 
izpraznjenost podeželja, če ne bodo storjeni učinkoviti ukrepi za sanacijo, 
česar pa naštete občine same ne bodo mogle storiti brez sodelovanja širše 
družbene skupnosti. 

Pri tem bi poudarili to, da ta področja: Bloška in Vidovska planota, Sleme 
in kolpsko-Poljanska dolina, z Gorskim Kotor jem v sosednji Socialistični repu- 
bliki Hrvatski tvorijo strnjeno celoto. Predel Gorskega Kotorja pa je že opre- 
deljen kot eno najbolj nerazvitih območij Hrvatske. 

Strnjeno nerazvito območje naših treh občin je veliko 55 676 ha in pred- 
stavlja 37 */» celotne površine. Pokriva ga 14 krajevnih skupnosti, v katerih 
živi skupno 10 671 prebivalcev, kar pomeni 1U od vsega prebivalstva teh treh 
občin. Delež kmečkega prebivalstva znaša 34,7'%, kar je za več kot 50'"/» nad 
republiškim poprečjem. V zadnjih 10 letih pa se je število prebivalcev zmanj- 
šalo od 12 331 na 10 671, kar predstavlja 13,5%> padec. 

In na koncu, kot je bilo že omenjeno, je na tem strnjenem območju ne- 
ugodna starostna struktura prebivalstva, saj je delež starih nad 55 let po po- 
pisu iz 1971. leta 28%, kar predstavlja več kot poprečje v republiki, ki je 20°/o. 
Opozorili bi še na neustrezno cestno omrežje, preskrbo z vodo, preskrbo z 
električno energijo, slabo telefonsko povezanost, slabe pogoje v zdravstveni 
izobraževalni in socialno-skrbstveni in otroško-varstveni dejavnosti. Zaradi 
tega delegacija in delegati prosijo, da se navedeni predlog upošteva. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Besedo ima Marko Kobe, delegat iz 
Črnomlja! 

Marko Kobe: Tovarišice in tovariši delegati, tovarišica predsednica! 
Posredoval bom nekaj pripomb v imenu občine Črnomelj. O tem vpra- 

šanju smo razpravljali tudi s predstavniki občine Kočevje in Vrbosko iz 
Hrvatske. 

Dejansko so te pripombe podpora predlogov tovariša, ki je govoril pred 
menoj. Zakon o manj razvitih naj v večji meri upošteva manj razvite, ali bolje 
rečeno, nerazvite krajevne skupnosti, zlasti tiste, ki mejijo na nerazvite dele 
neke druge občine, čeprav tista občina ne spada med nerazvite. Prav tako je 
treba upoštevati, da neka nerazvita krajevna skupnost meji na nerazvito pod- 
ročje Socialistične republike Hrvatske. Slovenija ni velika, zato mora skrbeti 
za vse ozemlje. Ne bi smeli dopustiti, da se obkolpska dolina od izvira do 
Vinice tako naglo prazni. 

Naj navedem za primer, kako naglo pada število prebivalstva v Poljanski 
dolini ob Kolpi. Krajevna skupnost Stari trg je imela pred 25 leti okrog 1600 
prebivalcev, zdaj jih ima zaradi izseljevanja 550. Podobno pada število pre- 

li 
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bivalcev tudi v krajevnih skupnostih Predgrad in Vimolj, ki sta v občini Ko- 
čevje. Praznjenja obkolpske doline ne bi smeli dopustiti* iz narodnostnih, go- 
spodarskih in strateških razlogov. O vsakem od teh razlogov bi lahko dalje 
govorih, vendar čas poteka. Investicije treba usmerjati na teh področjih pred- 
vsem za gradnjo cest in za zaposlitev zlasti moške delovne sile. To bi koristilo 
tudi razvitim področjem. Imeli bi manj stanovanjskih in nekaterih drugih 
problemov. Moč naroda kot celote v najširšem pomenu besede bi bila večja. 
Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala! Nadaljuje tovariš Ivo Gorjup iz 
Skupščine mesta Ljubljana! 

Ivo Gorjup: Tovarišice in tovariši delegati, tovarišica predsednica! 
Skupščina mesta Ljubljana je o tem razpravljala in predlaga naslednja 

mnenja in pripombe: 
1. Podpira predlagani osnutek zakona, s pomočjo katerega bo mogoče po- 

spešiti razvoj v osnutku navedenih območij in v teh območjih postopoma 
realizirati sprejeto politiko o družbenoekonomskem razvoju Slovenije. 

2. Skupščina mesta Ljubljana meni, da je vprašljivo, če edino družbeni 
proizvod odraža to nerazvitost in strukturo stanja in zaostajanje posameznega 
območja. Zato bi bilo verjetno treba za presojo razvitosti oziroma nerazvitosti 
uporabiti še druge kazalce. 

3. Potrebno je zagotoviti na eni strani družbeno pomoč pri gradnji infra- 
strukture in razvoju družbenih dejavnosti, na drugi strani pa predvsem učinko- 
vito usmeritev delovnih organizacij za vlaganje v gospodarstvo v teh območjih 
glede na njihove komparativne vrednosti. Zato bi bilo treba s srednjeročnim 
planom bolj konkretno opredeliti usmeritev delovnih organizacij na ta pod- 
ročja in posredovati pogoje in ukrepe. Za usmeritve delovnih organizacij pa 
je verjetno poklicana Gospodarska zbornica Slovenije. 

4. Za obmejna območja je treba jasneje opredeliti vlogo in dolžnost tudi 
matičnih občin, da se ta območja ne bi prepuščala le skupni družbeni skrbi. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala! Nadaljuje tovariš Smrekar, dele- 
gat iz Tolmina! 

Janez Smrekar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Omejil se bom le na bistveno pripombo, pismeno gradivo pa bom izročil 
predsednici, da bo vključeno v zapisnik. 

Predlagam, da v 5. členu varianta, ki je predlagana, odpade, kajti po tej 
varianti bi prišli v poštev, kot je v obrazložitvi navedeno, le Gornja Radgona, 
Radlje ob Dravi in Tolmin. Čeprav bi bila naša občiha vključena, menimo, da 
bi bilo to zelo nepravično do ostalih mejnih območij. Predlagamo pa dopol- 
nitev, in sicer: »Ce neka krajevna skupnost ne izpolnjuje nobenega od navede- 
nih kriterijev, ki so navedeni v 5. členu, je pa obkrožena s krajevnimi skup- 
nostmi, ki izpolnjujejo vsaj enega od kriterijev, se vključi v manj razvita ob- 
mejna območja, tako da se to območje zaokroži.« Čisto kratko bom obrazložil, 
zakaj: 

Konfiguracija naše občine je taka, da so pač samo planine, pa nekaj hribov 
in prav v obmejnem 10 km pasu je tega predalpskega in alpskega sveta največ. 
Tu živi še nekaj ljudi, veliko pa se jih je že odselilo. Bojimo se, da bi še to 
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prebivalstvo odšlo. Ti ljudje gravitirajo k manjšim centrom, ki so se razvili 
na tem področju. Ti centri, Kobarid, Bovec, Tolmin, Most na Soči in podobni, 
pa ne izpolnjujejo pogoja. Nekje na meji so. Ker se pa vsi iz teh krajevnih 
skupnosti, ki so močno nerazvite in ob meji, zaposlujejo v teh centrih, ti 
centri pa ne morejo vsrkati vse delovne sile, predlagamo to spremembo oziroma 
dopolnitev 5. člena. S tem pa predlagamo, kot je tudi predlagal govornik iz 
Gorice, da se naredi več na področju infrastrukture, vsaj pri gradnji ceste, 
po kateri bi se lahko ljudje vozili na delo, otroci pa v šolo. Hvala lepa, 

Predsednica Mara Z 1 e b n i k : Nadaljuje Žarko Zigon, delegat iz Radelj! 

Žarko Z i g o n : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Cas beži, zato bom skrčil poročilo o stališčih skupine naših delegatov za Zbor 
občin in pa občinske konference SZDL tako, da bom prebral samo en odstavek 
iz teh stališč. Čeprav v osnovi pozitivno ocenjujemo izbor kriterijev kot podlago 
za določitev območij manj razvitih občin, pa sodimo, da so številke oziroma 
odstotki pri posameznih kriterijih iz 3. člena preostri. To prihaja do izraza 
predvsem pri prvem kriteriju iz 3. člena, ki določa, da je določena občina manj 
razvita, če je družbeni proizvod na prebivalca za 50 °/o manjši od povprečja 
v SR Sloveniji. Na videz gre v tem primeru za polovico manjši družbeni pro- 
izvod na prebivalca, iz česar bi lahko pavšalno zaključili, da občina v družbe- 
nem proizvodu pač polovično zaostaja, zaradi česar bi bilo potrebno nuditi 
ustrezno pomoč pri njenem družbenem in gospodarskem razvoju. Toda obrnimo 
ta odstavek nekoliko drugače. Vprašajmo se, za koliko bi bilo območje SR Slo- 
venije, upoštevajoč višino družbenega produkta na prebivalca, v povprečju 
bolj razvito od občin, ki bi izpolnjevale ta pogoj za uvrstitev med nerazvita 
območja. Izračun nam pokaže, da je kriterij postavljen tako, da bodo imela 
območja v SR Sloveniji v povprečju za 100 % višji družbeni produkt na pre- 
bivalca, kot to določa zgornja meja teh kriterijev. Upoštevajoč nizek družbeni 
produkt pri večini gospodarsko šibkih občin pa so le-te razlike procentualno 
v posameznih primerih še mnogo večje oziroma izredno velike. Zato menimo, 
da bi morali ta kriterij nekoliko omiliti s tem, da bi se vneslo določilo, da 
občina izpolnjuje pogoje za uvrstitev med nerazvita območja po 1. točki 3. 
člena, če je njen povprečni družbeni produkt za 40'°/» manjši od doseženega 
družbenega produkta na prebivalca v SR Sloveniji. Zato konkretno predla- 
gamo, da se spremeni 1. točka 3. člena v tem smislu. 

Pri razpravi o tem problemu je bilo očitno, da so delegati in ostali mišljenja, 
da bi SR Slovenija morala za ostala področja bolj hitro reševati probleme, 
ker bo drugače prepad med razvitimi in nerazvitimi iz dneva v dan večji. 
Posebno se tu strinjamo z mnenjem delegata iz Maribora, ki pravi, da se 
problematika manj razvitih obmejnih območij nekoliko razlikuje od ostalih 
problemov. Zato podpiram njihove predloge v tem smislu. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa! Prijavljen je še tovariš 
Peter Ivanetič, delegat iz Novega mesta. 

Peter Ivanetič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Javna razprava o osnutku zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja 
manj razvitih območij v Socialistični republiki Sloveniji je bila v novomeški 
občini zelo živahna, še posebej so se vključevale v razpravo krajevne skupnosti 
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zahodnega dela občine, ki teritorialno spadajo k Suhi krajini. Razprava je bila 
tudi v družbenopolitičnih organizacijah in tudi v regionalnem odboru Gospo- 
darske zbornice za Dolenjsko. Iz vseh teh razprav lahko povzamem naslednje 
predloge k omenjenemu zakonu: 

1. Območje Suhe krajine predstavlja širše gospodarsko manj razvito ob- 
močje, ki je razdeljeno z občinskimi mejami na občine Novo mesto, Trebnje, 
Grosuplje in Kočevje. Ker se občina Trebnje obravnava kot manj razvito 
območje, se bo tako obravnaval tudi tisti del Suhe krajine, ki spada pod to 
občino. Zaradi tega se bodo ostali predeli Suhe krajine razvijali počasneje. 
Zato predlagamo, da se v 4. členu vstavi besedilo: »ali če več krajevnih skupnosti 
tvori širše geografsko manj razvito območje, razdeljeno s teritorialnimi mejami 
občin, od katerih vsaj ena šteje po tem zakonu za manj razvito«. 

2. Zakon postavlja republiko pri razvoju manj razvitih območij v drugačno 
vlogo, kot jo je imela do sedaj, ko je z beneficirano obrestno mero učinkovito 
vplivala na razvoj manj razvitih območij. Za zagotovitev te vloge republike 
menimo, da je potrebno v 14. in 16. členu sprejeti varianto. 

3. V 15. členu je potrebno natančno določiti merila in pogoje, ob katerih 
mora republika poseči s svojimi ukrepi. 

Sicer pa je osnutek usklađen in ustreza našim potrebam. Po navedenih 
kriterijih se bo uvrstila med manj razvita območja tudi Suha krajina, kar sicer 
tudi ustreza objektivnim razmeram. Suha krajina zajema 13 krajevnih skup- 
nosti iz 4 občin. Na tem področju živi 13 567 prebivalcev, od teh je 51%» kmeč- 
kega prebivalstva. Teritorij Suha krajina obsega 46 978 ha, kar je za 13 225 ha 
več, kot znaša teritorij povprečne slovenske občine. Na osnovi povedanega 
in v imenu delegacije in navedenih krajevnih skupnosti podpiramo določbe 
osnutka zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih področij, 
zlasti pa tudi navedene kriterije. Predlagam, da se Suha krajina kot področje 
uvrsti v to skupino, s čimer bo pomagano pri njenem nadaljnjem razvoju. 
Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Pismene prispevke k razpravi sta pred- 
ložila Milka Fajdiga, delegatka iz Grosuplja in pa Rudi Kocjančič, delegat iz 
Kopra. 

Zeli še kdo razpravljati? Bo še kdo oddal pismeni prispevek? Tovariš 
Habe, delegat Skupščine Obalne skupnosti občin bo tudi dal pismeno razpravo. 
Prosim, besedo ima Božo Tuš, delegat iz Lenarta! 

Božo Tuš: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! Tudi 
naša skupščina in pa delegacije so razpravljale o predloženem osnutku zakona 
o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih območij in manj razvitih 
obmejnih območij v Socialistični republiki Sloveniji. 

Predloženi osnutek zakona, ki predstavlja osnovo za nadaljnje sistemsko 
urejanje pospeševanja razvoja manj razvitih območij, vključno z manj razvitimi 
obmejnimi območji iz Socialistične republike Slovenije, načelno podpiramo. 
Izhodišča za določitev območij so po našem mnenju ustrezno izbrana, saj so 
kriteriji najbolj značilni razvojni kazalci. V zvezi z določitvijo manj razvitih 
obmejnih območij sodimo, da tudi variantni tekst v 5. členu, v povezavi z 
variantnim dodatkom 10. člena, omogoča pomoč v najbolj zaostalih predelih, 
ki sicer ne bi bili določeni za manj razvita obmejna območja. 
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Pri obravnavi kriterijev, tako za manj razvita kot za manj razvita obmejna 
območja, bi bilo treba upoštevati realno stanje in potrebo, da nudimo pomoč 
tistim predelom, ki so je dejansko najbolj potrebni, kar pomeni, da teh območij 
ne smemo preveč širiti. 

Upoštevajoč dosedanje izkušnje pri razvoju manj razvitih območij sodimo, 
da se Socialistična republika Slovenija po 14. členu osnutka, v povezavi s 17. 
in 13. členom, premalo vključuje v sam instrumentarij pospeševanja razvoja. 
Vse preveč je hitrejši razvoj naloga delovnih ljudi in občanov manj razvitih 
območij samih, čeprav je znano, da so njihove možnosti že tako maksimalno 
izkoriščene. Zato menimo, da bi republika kot državna skupnost morala 
zagotoviti minimalne pospeševalne instrumente za hitrejši razvoj gospodarstva, 
pri čemer mislimo zlasti na beneficirano obrestno mero za kredite, vložene 
v investicijske objekte, ki so pomembni za nadaljnji razvoj manj razvitih ob- 
močij. Ta oblika stimulativne pomoči pri gospodarskih naložbah je pokazala 
dobre rezultate in ne moremo pričakovati, da bo predstavljalo to nadomestilo 
prednostno obravnavanje kreditov ob ugodnejših kreditnih pogojih poslovnih 
bank. 

Čeprav je takšno določilo samo po sebi pozitivno za manj razvita območja 
in politiko zaposlovanja, je lahko le dopolnilo k že uveljavljenemu sistemu bene- 
ficiranja. Menimo, da za slovensko skupnost beneficirane obresti ne bi smele 
predstavljati prevelikega finančnega bremena, upoštevajoč pri tem težnjo, 
da bi manj razvita območja ekonomsko razvijali in zagotovili skladnejše zapo- 
slovanje, ki bo ustrezalo razpoložljivi delovni sili s teh območij, vključujoč tudi 
zdomce. 

Nadalje menimo, da bi zakon moral v zvezi z 11. členom opredeliti način 
pomoči samoupravnih interesnih skupnosti manj razvitim območjem. Znano 
je, da za soudeležbo pri gradnji infrastrukturnih in družbenih objektov posa- 
mezna manj razvita območja nimajo sredstev in tako ne morejo biti deležna 
kreditov ali drugih oblik pomoči, ki jih zagotavljajo samouprvne interesne skup- 
nosti. Te pa zahtevajo v večini primerov precejšnjo soudeležbo. V dosedanjem 
obdobju so obstajala v okviru bančnega potenciala določena kreditna sredstva, 
ki jih je bilo mogoče v obliki kreditov najemati kot soudeležbo pri gradnji 
pomembnejših objektov. Z odpravo bančnega kapitala so bila takšna kreditna 
sredstva odpravljena, s tem pa je onemogočena kakršnakoli finančna soudeležba 
občine, saj je znano, da so tudi proračuni le instrument financiranja splošnih 
družbenih potreb. 

Tako so posamezne občine v popolnoma podrejenem položaju, ker tudi po- 
moči, ki jo nudijo republiške samoupravne interesne skupnosti, na čemer 
temelji celoten koncept pospeševanja razvoja na področju infrastrukture in 
družbenih dejavnosti, ne morejo porabiti. Za soudeležbo lahko uporabljajo v 
glavnem le sredstva samoprispevka, ki ga pa kljub nadpovprečnim stopnjam 
še zdaleč ni mogoče zagotoviti v zadostni višini. 

Menimo, da bi bilo treba v zakonu, enako pa tudi v družbenem dogovoru 
v določbah, ki določajo vlogo samoupravnih interesnih skupnosti pri ustvarjanju 
pogojev za hitrejši gospodarski razvoj v manj razvitih območjih in manj raz- 
vitih obmejnih območjih, predvideti, da samoupravne interesne skupnosti za- 
gotavljajo oblikovanje sredstev za te namene z ustreznimi družbenimi dogo- 
vori in samoupravnimi sporazumi, tako da pri tem upoštevajo najnujnejše po- 
trebe in možnosti posameznega manj razvitega območja. 
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Ko poudarjamo vlogo republike, ne mislimo s tem, da naj bi se krepila 
njena centralna funkcija, temveč poudarjamo le njeno vlogo koordinatorja 
pri pospeševanju razvoja v manj razvitih območjih. Številne dosedanje izkušnje 
kažejo, da povsod tam, kjer ni ustrezne koordinacije, družbeno dogovarjanje 
ne doseže ustreznega efekta, kajti brez celovitega pristopa, ki ga pa lahko 
zagotovimo le z enotnimi republiškimi instrumenti, je pomoč lahko zelo eno- 
stranska in lahko celo poglobi razlike med območji. 

Glede na pomembnost programov in projektov za nadaljnji razvoj manj 
razvitih območij podpiramo variantni dodatek 14. člena, ki predvideva na- 
daljnje sofinanciranje razvojnih programov in projektov v manj razvitih ob- 
močjih in manj razvitih obmejnih območjih z republiškimi sredstvi. 

V okviru zakona bi bilo potrebno določiti tudi globalne kvantifikacije 
ciljev, ki jih želimo doseči s pospešenim družbenoekonomskim razvojem v 
manj razvitih in manj razvitih obmejnih območjih po letu 1980. Tako globalno 
določene cilje naj bi še podrobneje opredelili v družbenem dogovoru. 

Sele na podlagi sprejetih ciljev bi bilo mogoče ocenjevati izvrševanje ciljev 
in nalog in tudi sprejeti potrebne začasne odločitve oziroma ukrepe za ugoto- 
vitev, kako uresničujejo te naloge posamezni samoupravni nosilci razvoja, kar 
predvideva 15. člen osnutka zakona. 

V zvezi s predloženim družbenim dogovorom sodimo, da so republiške sa- 
moupravne skupnosti pokazale premalo pripravljenosti in razumevanja, da 
bi pravočasno pripravile kvantificiran obseg sredstev in konkretiziran program 
nalog za pospeševanje posameznih dejavnosti na manj razvitih območjih v 
5 letih. Takšno zavlačevanje lahko bistveno prizadene izvajanje hitrejšega 
razvoja manj razvitih območij v prihodnjih letih, zato je nujno, da samo- 
upravne interesne skupnosti zamujeno čim prej nadomestijo in da prevzamejo 
svoj del obveznosti za enakomernejši razvoj Socialistične republike Slovenije. 
Hvala. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa! Kdo želi razpravljati? 
Predstavnik predlagatelja! Prosim, tovariš Briški! 

Andrej Briški: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati ! 

Najprej bi rad povedal, da je razprava zelo dobrodošla, ker moramo v 
razmeroma kratkem času, to je do začetka decembra, oblikovati ta zakon 
v končni fazi. Ta zakon mora biti namreč predhodnik družbenega dogovora 
o pospeševanju razvoja manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih ob- 
močij v SRS v obdobju od 1976—1980, ki mora biti prav tako sprejet še pred 
uveljavitvijo novega srednjeročnega plana. Zato so vse sugestije in pripombe 
dobrodošle, ker pomagajo razčistiti nekatera vprašanja, s katerimi smo se 
srečevali pri pripravi tega zakona. 

Mislim pa, da je treba vse te predloge, ki so bili danes dani in s katerimi 
smo se seznanili tudi v okviru dirugih razprav, ocenjevati predvsem s treh 
osnovnih vidikov, preden se odločimo za končno obliko dokumenta, in sicer: 

1. Slovenija se je opredelila za policentrični razvoj, a ne samo v tem 
smislu, da v osnutku dogovora o srednjeročnem planu in verjetno tudi v 
samem dokumentu o srednjeročnem planu Slovenije skušamo jasneje opredeliti 
regionalno politiko razvoja Slovenije, torej ne samo za hitrejši razvoj manj 
razvitih območij in manj razvitih obmejnih območij, temveč za regionalno 
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politiko razvoja nasploh. O tem je bilo govora tudi v današnjem uvodnem eks- 
pozeju tovariša Praznika. Če je tako, so posamezni samoupravni nosilci razvoja, 
zlasti interesne skupnosti na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti, 
kot sicer združeno delo nasploh, v okviru te regionalne politike usmerjeni na 
spremembo posameznih vlaganj na področju gospodarstva, na področju infra- 
strukture in na področju družbenih dejavnosti. Ce hočemo to regionalno politiko 
skladnejšega razvoja Slovenije tudi izvajati, potem je jasno, da se bodo morali 
vsi samoupravni nosilci razvoja vključiti prek svojih rednih programov. Mislim, 
da je ta aspekt potrebno imeti pred seboj, ko govorimo o problemih manj 
razvitih. 

Velik del te razvojne problematike, ki je bila delno omenjena tudi v da- 
našnji razpravi, bi bilo treba reševati po redni poti prek programiranja na 
posameznih nivojih oziroma v posameznih interesnih skupnostih. To bi moralo 
biti, glede na sprejeto regionalno politiko, stvar normalnih tokov družbene 
reprodukcije. 

2. Treba je upoštevati, da skušata osnutek dogovora o družbenem planu 
SR Slovenije za obdobje 1976;—1980 in osnutek družbenega dogovora o pospeše- 
vanju razvoja manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih območij v SR 
Sloveniji v obdobju 1976—1980 problem reševanja manj razvitih razširiti čez 
okvire zakona. Treba je namreč razlikovati sam pojav manjše razvitosti in me- 
tode oziroma nosilce reševanja tega pojava. V republiških dokumentih, ki naj bi 
bili v okviru sistema družbenega planiranja sprejeti v prihodnjih mesecih, je 
namreč začrtana politika postopnega odpravljanja manjše razvitosti, ne glede 
na to, kje je ta pojav prisoten. Zato bomo skušali predlagati, da naj se tudi 
najbolj razvite občine obvežejo, da bodo v okviru svojih razvojnih usmeritev 
dale poseben poudarek tudi manj razvitim krajevnim skupnostim v svojih 
mejah. 

To je drugi vidik, ki ga moramo imeti pred očmi. Gre torej za razlikovanje 
pri nosilcih razvoja, ne pa pri osnovni politiki, kaj je treba reševati, in to 
pospešeno reševati. 

3. Ko se bodo ocenjevali posamezni predlogi, tisti, ki so že v samem osnutku 
predlagani, in tisti, ki so bili izraženi v razpravi, bo potrebno verjetno razliko- 
vati najmanj razvita in teritorialno široka območja od drugih manj razvitih 
območij. Dejstvo je namreč, to je bilo danes že nekajkrat rečeno, da nekatere 
razvitejše občine nimajo dovolj sredstev, da bi lahko v krajšem roku odpravile 
nerazvitost, ki se pojavlja pri njih. Res pa je tudi, da širša družbena skupnost, 
v tem primeru Socialistična republika Slovenija, prav tako nima neomejenih 
sredstev za celoten obseg prioritetnih nalog, s katerimi se bomo srečevali 
v prihodnjem srednjeročnem obdobju in o katerih je bil govor tudi v eni od 
prejšnjih točk dnevnega reda. 

Sedaj smo pred dilemo, ali ob možnostih, ki jih ima naša družba, zajeti 
kar se da široko področje ali pa odpravljati razvitost tam, kjer je ta pojav 
najbolj pereč in kjer so odstopanja od republiškega povprečja največja. 

To je torej osnovna dilema, o kateri bomo morah verjetno še razpravljati in 
ki bi morala biti še tretje izhodišče za odločitev o konkretnih kriterijih, in to 
ne le v formalnem smislu, ampak o kriterijih, s katerimi bi oblikovali širši 
oziroma ožji pristop pri opredeljevanju te problematike. 

Ce primerjamo manj razvita območja v okviru Slovenije po sedaj ve- 
ljavnem zakonu s tem, kar bi po kriterijih tega osnutka zakona bilo oprede- 
ljeno kot manj razvito, vidimo, da gre že tu za precejšnjo razširitev teritorija. 
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Razumljivo je, da bi vse nadaljnje blažitve kriterijev teritorij še nadalje 
povečevale. 

Ne bi sedaj delal nekega zaključka v eni ali drugi smeri. Rad bi samo 
poudaril, da moramo imeti pred očmi vse te momente, ne samo v zvezi z 
regionalnim razvojem, temveč nasploh. V teh okvirih pa bi se potem opredelje- 
vali oziroma tudi neposredno sprejemali izjemne odločitve v zvezi s pospeše- 
vanjem najmanj razvitih območij v naši republiki. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? 
Ce ne, zaključujem razpravo in predlagam, da sprejme zbor naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine Socialistične republike Slovenije sprejema na 
znanje poročilo o delu Komisije Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za 
pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji in informacijo 
o družbeni aktivnosti pri pospeševanju razvoja manj razvitih območij v So- 
cialistični republiki Sloveniji. 

2. Osnutek zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih območij 
in manj razvitih obmejnih območij v Socialistični republiki Sloveniji se sprejme. 

3. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 
Slovenije. 

4. Pri pripravi predloga zakona naj upošteva vše pripombe, predloge in 
stališča, dana v poročilih skupščinskih teles, ter pismene pripombe, predloge in 
stališča občinskih skupščin in skupin delegatov ter pripombe, dane v razpravi 
na seji zbora. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (42 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Vračam se na 4. točko dnevnega reda. Prosim tovarišico Judito 
Rakovec, da da poročilo o delu skupine in da predlaga končno besedilo stališč 
k osnutku dogovora o družbenem planu Slovenije za srednjeročno obdobje! 

Judita Rakovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati ! 

Delovna skupina, ki jo je izvolil zbor na svoji seji dne 24. septembra 1975, 
je spremljala razpravo in pregledala predloge, ki so jih do današnje seje zbora 
predložile skupščine občin in skupine delegatov. Pri tem je v skladu s sklepom 
zbora, da pripravi predloge za dopolnitev skupščinskih stališč, lahko upoštevala 
le predloge, ki se nanašajo na ta stališča. Glede predlogov v zvezi z osnutkom 
dogovora o družbenem planu oziroma z aneksom pa predlaga, da jih Izvršni 
svet podrobno prouči in upošteva pri pripravi družbenega plana SR Slovenije. 

Delovna skupina predlaga zboru, da k predlogu stališč sprejme naslednje 
spreminjevalne in dopolnilne predloge: 

Naslov naj se črta in nadomesti z naslednjim besedilom: »Zbor združenega 
dela in Zbor občin sta na svojih sejah dne 24. septembra 1975 obravnavala 
osnutek dogovora o družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1976—1980 
ter upoštevajoč stališča Družbenopolitičnega zbora sprejela naslednja stališča«. 

Na koncu prvega odstavka na prvi strani naj se doda besedilo, ki se v celoti 
glasi: »Vendar pa Skupščina SR Slovenije hkrati ugotavlja, da se še niso v celoti 
uveljavili osnovni nosilci družbenega planiranja ter da plan še ni postal te- 
meljni dejavnik v procesu združevanja dela. Dosedanje priprave so ostale vse 
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preveč v krogu strokovnih služb in samoupravnih organov, vanje pa niso 
bili v zadovoljivi meri vključeni delovni ljudje v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela in krajevnih skupnostih.« 

Na četrti strani naj se prvi stavek devetega odstavka spremeni in do- 
polni tako, da se v celoti glasi: »V srednjeročnem obdobju se spreminjajo 
odnosi pri razreševanju skladnejšega razvoja manj razvitih območij in manj 
razvitih obmejnih območij v Sloveniji.« 

Za drugim odstavkom na peti strani naj se doda besedilo: »Ob sprejemanju 
osnutka je posebno pomembno podčrtati, da samo uspešen boj za stabilizacijo 
in proti inflaciji lahko zagotovi, da ne bodo razvrednoteni dosežki delovnih 
ljudi oziroma rezultati skupnega družbenega dela. Temu cilju je v družbenem 
planu potrebno najti ustreznejše opredelitve in predvsem konkretneje opozoriti 
na tiste razvojne dejavnike in na tiste sistemske rešitve in ukrepe tekoče 
ekonomske politike, od katerih lahko pričakujemo optimalne rezultate.« 

Za petim odstavkom na peti strani naj se doda nov šesti odstavek, sedanji 
šesti odstavek pa naj postane sedmi odstavek, ki se v celoti glasi: »Razprava 
delegatov in pismena stališča občinskih skupščin, Gospodarske zbornice, skup- 
ščinskih odborov, ki so bila na razpolago in prisotna v razpravi, so nakazala, 
da je potrebno nekatere zasnove plana dopolniti, razširiti in uskladiti. Pri tem 
naj se vključijo tudi ona področja, ki niso navzven samoupravno organizirana, 
so pa pomembna za skladen družbeni razvoj. Zategadelj naj Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije prouči vsa mnenja, stališča in predloge, izražene v raz- 
pravah na sejah Zbora združenega dela in Zbora občin ter vsa predložena 
mnenja in predloge skupščin občin in skupin delegatov ter skupščinskih teles 
upošteva v postopku priprave družbenega plana SR Slovenije.« 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa! Želi kdo o predlogu delovne 
skupine razpravljati? (Ne.) Ce ne, dajem tako dopolnjena stališča na glasovanje. 
Kdor je za stališča, ki ste jih sicer v prvem osnutku že dobili z gradivom, se pa 
dopolnjujejo s tako predlaganim tekstom, naj prosim glasuje! (40 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog stališč z večino glasov sprejel. 
Navzočnost delegatov se nevarno manjša. Mislim, da je bolje, da končamo 

sejo danes, kot pa da bi zadeve odlagali za prihodnjo sejo oziroma da bi nada- 
ljevali sejo jutri! 

Prihajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na potrditev samo- 
upravnega sporazuma o ustanovitvi Zdravstvene skupnosti Slovenije. 

Samoupravni sporazum je Skupščini predložila v potrditev Zdravstvena 
skupnost Slovenije in za svojega predstavnika določila tovariša Draga Ben- 
čino, predsednika Izvršnega odbora Zdravstvene skupnosti Slovenije. 

Predstavnik Izvršnega sveta je dr. Danijel Brežic, pomočnik predsednika 
Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo. Zeli predstavnik 
predlagatelja mogoče besedo? (Ne želi.) 

K tej točki dnevnega reda je bila povabljena tudi Zdravstvena skupnost 
Slovenije. Samoupravni sporazum ste prejeli z dopisom z dne 23. 7. 1975, obrav- 
navala pa sta ga Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj in Zakonodajno- 
pravna komisija, ki sta predložila pismeni poročili. 

Predlog odloka in poročili ste prejeli, prejeli ste tudi mnenje Izvršnega 
sveta. 
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Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in 
prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog odloka o potrditvi samoupravnega 
sporazuma o ustanovitvi Zdravstvene skupnosti Slovenije, naj prosim glasuje! 
(37 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na sklep o imeno- 
vanju sekretarja Zdravstvene skupnosti Slovenije. 

Sklep je Skupščini predložila v soglasje Zdravstvena skupnost Slovenije. 
Predstavnik je tovariš Drago Benčina, predstavnik Izvršnega sveta pa dr. 
Danijel Brežic. 

K tej točki dnevnega reda je bila povabljena tudi Zdravstvena skupnost 
Slovenije. 

Sklep o imenovanju sekretarja Zdravstvene skupnosti Slovenije je obrav- 
navala Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, ki je pred- 
ložila predlog odloka. 

Želi kdo besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 
Kdor je za predlog odloka o soglasju k imenovanju sekretarja Zdravstvene 
skupnosti Slovenije, naj prosim glasuje! (38 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 sekretarja Zdravstvene skupnosti Slovenije imenovan Pavle Pečar, diplomi- 
rani pravnik. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na usklajevanje 
predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih 
razmerjih. 

Predlog za izdajo zakona so predložili: Adolf Jurše in Andrej Vidovič, 
delegata Zbora združenega dela ter Stane Kukec, delegat našega zbora iz občine 
Vrhnika. 

Predstavnik Izvršnega sveta je dr. Miro Saje, pomočnik republiškega se- 
kretarja za urbanizem. 

Ta predlog za izdajo zakona je bil v našem zboru obravnavan na 18. seji 
dne 2. julija 1975 in v Zboru združenega dela istega dne. 

Zbor združenega dela je predlog za izdajo zakona sprejel in zadolžil za 
pripravo osnutka zakona svoj odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja 
in varstvo okolja, naš zbor pa ga ob takratni obravnavi ni sprejel. Ker je Zbor 
združenega dela predlog za izdajo zakona sprejel, moramo na podlagi 289. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije o predlogu za izdajo zakona v našem zboru 
ponovno razpravljati. 

Kolikor želijo predstavniki predlagateljev v uvodu svoj predlog ponovno 
obrazložiti ali osvežiti ali če želijo to predstavniki Odbora za urbanizem, sta- 
novanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja in pa Zakonodajno-pravne 
komisije, prosim, da to storijo! Želi besedo kdo od predlagateljev? (Ne!) Tovariš 
Kukec? (Ga ni.) Predstavnik Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja, tovariš Miklavčič? (Zeli.) 

Ivo Miklavčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V kratkem bi ponovil stališče, ki ga je v tej razpravi imel Odbor za urbanizem, 
stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja pri Zboru občin, ko je 
podprl Zakonodajno-pravno komisijo pri razlagi 67. člena zakona o stanovanj- 
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skih razmerjih, potem ko je zavzel odklonilno stališče do spremembe oziroma 
do sprejetja predloga za izdajo zakona, s katerim naj bi se ta člen spremenil. 

Po 67. členu zakona se ne more odpovedati stanovanjska pravica delavcu, 
če ima 10 let delovne dobe. Po predlogu za spremembo zakona pa se lahko 
odpove delavcu stanovanjska pravica, če nima več kot pet let delovne dobe. 
Mislili smo, da ne bi bilo prav, da bi na osnovi stanovanjske pravice kršili 
ustavno določilo svobodne izbire dela. Zaradi tega je Odbor podprl stališče, da 
naj se pobuda za spremembo zakona ne sprejme, kajti še vedno bo lahko raz- 
prava ob osnutku zakona. Kot je tovarišica predsednica že povedala, pa je isti 
dan Zbor združenega dela kljub takemu stališču ustreznega odbora Zbora 
združenega dela sprejel sklep o pobudi za sprejetje predloga za izdajo zakona. 
Stališče odbora se od takrat ni spremenilo. Mislimo, da bo najbrž treba, tudi 
če se danes odločimo za to spremembo, pri osnutku zakona ponovno temeljito 
proučiti smotrnost take spremembe zakona. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Miklavčič! Zeli predstav- 
nik Izvršnega sveta do tega problema zavzeti stališče? Dr. Saje! 

Dr. Miro Saje: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Izvršni svet je ponovno obravnaval predlog za izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih. Ocenil je vse razloge, s kate- 
rimi se utemeljuje potreba po spremembi tega zakona, ter stališča, ki sta jih 
sprejela pristojna odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo 
okolja pri Zboru občin in pri Zboru združenega dela, in stališča Zakonodajno- 
pravne komisije. Izvršni svet je v celoti podprl stališča omenjenih odborov 
in Zakonodajno-pravne komisije. Meni, da niso utemeljeni razlogi za spremembe 
k predlogu za izdajo zakona in da tudi niso sprejemljiva predlagana načela, 
po katerih naj se zakon o stanovanjskih razmerjih spremeni in dopolni. Ne bom 
ponavljal ustavno, političnih in pravno-sistemskih razlogov, ki sta jih že na- 
vedla Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja in Zakono- 
dajno-pravna komisija, temveč bom v kratkem povzel nekatere razloge za spre- 
membo zakona. Ni namreč utemeljena trditev v predlogu za izdajo zakona, da bo 
zaradi izvajanja 67. člena zakona o- stanovanjskih razmerjih zmanjšana gradnja 
družbenih najemnih stanovanj, saj v predlogu za izdajo citiranega zakona 
nakazano vprašanje nima širšega obsega. Če bo prišlo zares do zmanjšanja 
stanovanjske gradnje v naslednjih letih, bo treba iskati vzroke v inflacijskih 
gibanjih, ne pa v tem, ker organizacije združenega dela zaradi 67. člena zakona 
o stanovanjskih razmerjih ne bi gradile stanovanj. Tudi navedbe, da organiza- 
cije združenega dela, ki vlagajo svoja sredstva v najemni stanovanjski sklad, 
niso v enakopravnem položaju z organizacijami, ki rešujejo stanovanjska vpra- 
šanja delavcev s stanovanjskimi posojili, so zelo posplošene in zato nesprejem- 
ljive. Organizacije združenega dela snujejo svojo stanovanjsko politiko glede 
na stopnjo svoje akumulacijske sposobnosti, kar pomeni, da so praviloma 
majhne in slabo akumulativne delovne organizacije v znatno slabšem položaju 
kot pa velike delovne organizacije. Razumljivo je, da temelji stanovanjska 
politika na dajanju posojil svojim delavcem, s čimer se za silo, s pomočjo mobi- 
lizacije zasebnih sredstev, rešuje pereča stanovanjska problematika. 

Tudi kadrovske politike pri organizacijah združenega dela ni mogoče za- 
snovati samo na kadrovskih stanovanjih, temveč tudi na pravilni valorizaciji 
osebnega dela, na izvajanju načel policentričnega prostorskega razvoja itd. 
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Gre torej za širši kompleks problemov, na katere predlagane spremembe 
zakona o stanovanjskih razmerjih ne morejo vplivati. Izvršni svet iz teh raz- 
logov ne podpira predloga in predlaga, da se predlog zavrne. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Želi besedo predstavnik Zakonodajno- 
pravne komisije? 

Janko Kosmina: Ne vem, če je treba naše stališče ponavljati, ker 
je bilo predloženo. 

Predsednica Mara Žlebnik: Pričenjam razpravo. K razpravi se je javil 
Tine Zorič, delegat iz Maribora! 

Tine Zorič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Vem, da je v tem primeru stališče predstavnikov Izvršnega sveta, glede 

na ustavo, pravilno. Vendar, če pa gledamo ta zakon in to spremembo zakona 
s stališča delovnih organizacij oziroma s stališča organov delovnih organizacij, 
ki se ukvarjajo s stanovanjsko problematiko, vidimo zadevo z drugačnega 
zornega kota. Poglejte samo na primer, če nekdo vzame štipendijo, da bi se 
izšolal. To stane delovno organizacijo od 6 do 8 milijonov dinarjev. In če nato 
tak štipendist zapusti delovno organizacijo, ne da bi ostal v njej s pogodbo 
določen čas, mora enostavno vrniti vse stroške v zvezi s štipendiranjem. Vidimo, 
kaj pomeni za neko delovno organizacijo eno stanovanje, ki znese 10-kratni 
znesek te vsote, ki jo je podjetje investiralo za štipendiranje nekega človeka 
za dobo štirih ali petih let. Zaradi tega je tudi skupina delegatov za Zbor 
občin v občini Maribor dvakrat temeljito razpravljala o tem problemu. V 
obeh razpravah je prevladolovalo mnenje, da nikakor ne bi mogli, ker nismo 
družba izobilja, ampak zaenkrat še družba omejenih možnosti, sprejeti stališča, 
ki ga tolmači predstavnik Izvršnega sveta, oziroam stališča Odbora za stano- 
vanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja in pravnih tolmačenj v zvezi 
s tem problemom. Tudi sam sem se zelo zavzemal za predlagano spremembo, 
ker sem bil 10 let predsednik stanovanjske komisije in vem, kaj pomeni eno 
stanovanje za delovno organizacijo. Pomeni celoletni prispevek v višini 6fl/o, 
ker moramo 2 % odvesti. Pri nas imamo 8°/o prispevek na leto za stanovanja, 
ker se zavedamo pomembnosti tega problema; eno samo delovno mesto, obliko- 
vano na tak način, nam odnese v enem letu zbrana sredstva. 

Zdi se mi, da so se predstavniki Izvršnega sveta preveč togo držali stališča, 
kaj je ustavno in kaj ni ustavno. Sicer se z njimi strinjam, ker imajo, gledano 
s tega stališča, prav. Ce pa gledamo zadevo s stališča naših zmožnosti, potem 
pa mislim, da je predlog za spremembo oziroma dopolnitev zakona pravilen 
in ga podpiram. Zato bi želel, da bi se tudi ta zbor opredelil, kot se je opredelil 
Zbor združenega dela, ki je to spremembo že sprejel. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala! Besedo ima Vlado Mejač, delegat 
z Vrhnike! 

Vlado Mejač: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Na 18. seji tega zbora je bil zavrnjen predlog za izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih, ki so ga predlagali Adolf 
Jurše, Andrej Vidovič, delegata Zbora združenega dela, in Stane Kukec, dele- 
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gat Zbora občin. Ta predlog zakona pa je bil v Zboru združenega dela sprejet 
z večino glasov. Ker je zaradi tega predmet v ponovni obravnavi, je skupina 
delegatov iz občine Vrhnika preverila vsa že znana stališča v zvezi s pred- 
logom in me pooblastila, da na tem zboru predlagam, da naj se po ponovni 
obravnavi predlog za izdajo zakona sprejme. 

Naša delegacija misli, da so bili v dosedanji obravnavi zanemarjeni argu- 
menti, s katerimi so predlagatelji utemeljili predlog za izdajo zakona. Zato 
bi nekatere ponovno predočil. Predvsem je treba poudariti, da predlog izhaja 
iz ocene dejanskega stanja, kakršno je na področju stanovanjske problematike. 
Gre za veliko pomanjkanje stanovanjskega fonda in za možnost, da si posamez- 
nik pridobi družbeno najemno stanovanje ter za razreševanje kadrovske poli- 
tike, ker je nuđenje stanovanja še vedno sestavni del zagotavljanja kadrov. 
Zaradi tega bi izvajanje 67. člena zakona v smislu sprejete obvezne razlage 
prizadelo posebno občine na periferiji industrijskih centrov, kjer se čuti čedalje 
večji pritisk naseljevanja, na drugi strani pa odliv delovne sile nazaj v te 
centre. Ta problematika postaja iz dneva v dan bolj pereča in poraja tudi 
druge probleme. 

Pri obravnavi predloga za izdajo je treba upoštevati, da predstavljajo 
sredstva, ki jih delovne organizacije namenijo za nakup družbenih najemnih 
stanovanj, po dosedanjih dogovorih samo del sredstev za razreševanje stano- 
vanjskih problemov, in to navadno manjši, večji del predstavljajo sredstva, ki 
se delijo v obliki kreditov za individualno gradnjo. Pri tem pa delovne organi- 
zacije ne omejuje nikakršen predpis, da bi pridobitnika takega kredita vezale 
za določeno delovno dobo. Če bi pred seboj imel pregled o tem, kdo v delovnih 
organizacijah dobi družbeno najemno stanovanje, kdo pa kredite za individual- 
no gradnjo, bi lahko ugotovili, da bi predlog prizadel manjši del zaposlenih, 
ki so v pretežni večini bolj izolirani. Na teh dejstvih pa sloni predpostavka, 
da se bo v delovnih organizacijah zmanjšal interes za gradnjo družbenih na- 
jemnih stanovanj, poraslo pa bo kreditiranje individualne gradnje. 

Poleg tega pa je treba opozoriti še na dejstvo, da zakonsko določilo v 
smislu predloga ne obvezuje, temveč dopušča možnost, da delovne organiza- 
cije vežejo imetnike stanovanjske pravice do družbenega najemnega stanovanja 
na določeno delovno dobo, lahko pa v svojih samoupravnih aktih določijo 
drugače, kar pomeni, da je predlagano določilo fakultativnega značaja. 

Zato ne more biti govora, da je pričujoči predlog korak nazaj, ker nekoga 
silimo, da zaradi stanovanja dela v delovni organizaciji, čeprav tega ne želi. 
Ker delegati Zbora občin nismo v tako neposrednih stikih z nakazano proble- 
matiko, ki je imela za posledico predložitev predloga za izdajo zakona, kot pa 
delegati Zbora združenega dela, ki se neposredno ubadajo s temi problemi, 
mislimo, da bi moral ob ponovni obravnavi pri teh stališčih sodelovati tudi 
naš zbor, saj bi bila na ta način dosežena enotnost, ne le v samih zborih, temveč 
tudi na področjih, kjer delegacije delujejo. Predlagam, da sprejmemo sklep, 
s katerim sprejemamo predlog za izdajo zakona. Hvala. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala! Zeli še kdo razpravljati? Tovariš 
Jurše, delegat Zbora združenega dela in hkrati predstavnik predlagatelja! 

Vincenc Jurše: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Kaže, da sem danes kot eden od predlagateljev ostal sam, tako da bom moral 
sam braniti naša stališča. Ker se nam vsem mudi, bi samo na kratko povezal 
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prejšnje stališče naše skupine, ki delegira v naš zbor, in pri tem poudaril, da 
so se naši delegati zavzeli za načelo, da naj se tudi v zakonu o stanovanjskih 
razmerjih uveljavljajo intencije nove ustave o svobodni izbiri dela. 

Vendar je potrebno pri uveljavljanju pravic iz tega naslova upoštevati 
specifičnosti, ki so predmet neenakega gledanja in obravnave v skupščinskih 
organih na eni strani in v prizadetih delovnih organizacijah na drugi strani. 
Razlogi, ki utemeljujejo spremembe, so prej ko slej prisotni in aktualni. Na 
novo ustanovljene temeljne organizacije združenega dela, posebno' tiste z 
manjšim številom zaposlenih, imajo akutno pomanjkanje strokovnega kadra 
in sredstev, posebno za skupno porabo. Zato ni le fraza, če omenjam kadrovska 
stanovanja, ki so v temeljnih organizacijah, kjer je strokovni kader pogoj za 
obstoj in razvoj, sestavni del kadrovske politike. 

Skupina se ne strinja z ugotovitvijo Odbora za stanovanjsko-k6munalna 
vprašanja in varstva okolja, da bi z vezavo delavca za pet let na temeljno or- 
ganizacijo, kot predlaga sprememba, omogočili temu delavcu prisvajanje rezul- 
tatov tujega dela. Nasprotno, ugotavljamo, da damo delavcu,, ki ni vezan na 
delovno organizacijo po sedanjem določilu 67. člena, možnost prisvajanja 
rezultatov tujega dela in pridobivanja materialne koristi na račun tiste delovne 
organizacije in delovnih ljudi, ki so namensko izločali sredstva za zadovoljeva- 
nje svojih kadrovskih potreb. Mislimo, da je delavec, ki je dobil kadrovsko 
stanovanje, privilegiran v primerjavi z drugimi delavci, ki so pri dodeljevanju 
stanovanja odvisni od prednostne liste prosilcev stanovanj. Takšnih delavcev je 
relativno malo, še manj pa je takšnih, ki bi si hoteli špekulativno pridobiti in 
prisvojiti takšno kadrovsko stanovanje. 

Zato naj velja zanje tudi posebno določilo in obveznost vezave za dobo 5 
let, kot to predlagamo v spremembi zakona. Sleherna izguba stanovanja majh- 
ne temeljne organizacije lahko polarizira delo za dobo dveh do treh let, kolikor 
je potrebno, da se ponovno zberejo sredstva za nakup novega stanovanja. 

Tovarišice in tovariši! Od 18. seje Zbora združenega dela, ki je v mesecu 
juliju sprejel sedaj obravnavani zakonski predlog, smo bogatejši za marsika- 
tero izkušnjo, posebno zato, ker je Zbor združenega dela imel posluh za težave 
združenega dela in imel za pravilno-, da se status kadrovskih stanovanj obrav- 
nava paralelno s kadrovsko politiko temeljnih organizacij. 

Nekateri dogodki iz prakse pa so potrdili, da so ogrožene temeljne organi- 
zacije združenega dela, ki iz kakršnegakoli razloga ne morejo povečati mase 
osebnih dohodkov in prejemkov svojih delavcev, kar povzroča fluktuacijo 
delavcev. Navedem lahko primer Bombažne predilnice in tkalnice Tržič, ki je 
po nepotrjenih informacijah, kar posebej poudarjam, v preteklem času izgubila 
veliko število delavcev in z njimi delavskih stanovanj. Gre za nekaj 100 de- 
lavcev. Tega pa ne nameravam navesti kot argument, pač pa samo kot dejstvo. 
S tem omogočamo fluktuacijo delovne sile iz dobičkonosnih razlogov in je z 
odhodom delavcev prizadet stanovanjski potencial temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela. 

Rad bi še dal pripombo o poročilu Zakonodajno-pravne komisije, v katerem 
je le-ta, po našem mnenju, napačno interpretirala svoj argument: »Vezati sta- 
novanjsko pravico delavca na določeno delovno dobo pri stanodajalcu, ki daje 
stanovanje, pomeni hkrati tudi odvisnost delavca od te organizacije, kar ga 
sili, da dela pri organizaciji tudi takrat, ko delo, ki ga opravlja, ne ustreza 
njegovim interesom in sposobnostim.« Mnenja smo, da je to tipičen primer 
delavca-špekulanta, ki sklene delovno razmerje,- pridobi stanovanje, nato pa 
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ugotovi na vsem lepem, da delo ne ustreza njegovim interesom in sposobnostim 
in seveda odide z lepim stanovanjem. 

Naša skupina je mnenja, da predlog ni v nasprotju z intencijami nove 
ustave, da njegova načela in izhodišča nimajo namena uzakoniti stanovanjsko 
pravico kot absolutno in brezpogojno pravico. Ob upoštevanju realnih možnosti 
in zmogljivosti naše družbe pa se je treba ozirati tudi na temeljne organizacije 
združenega dela kot na gospodarski dejavnik družbe, ki je temelj ekonomskemu 
položaju delavnega človeka in socialistične samoupravne družbe. 

Zaradi navedenega predlagam Zboru občin, da glasuje za predlog. Hvala 
lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Zeli še kdo razpravljati? Prosim! 

Marko Kobe: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
O tem vprašanju smo tudi pri nas razpravljali. V nekaj besedah bi predstavil 
ta primer. Vzemimo na primer dve podjetji. Eno podjetje skrbi za to, da bi 
njegovi delavci imeli stanovanja in v ta namen izloča sredstva. In od kod jih 
vzeti? Vemo, kako se delijo, prav gotovo tudi na račun osebnih dohodkov in 
drugih bonitet, ki jih podjetje lahko nudi svojim delavcem. Drugo podjetje pa 
ni krajšalo svojih delavcev za sredstva, da bi jih uporabljalo za gradnjo stano- 
vanj in je prav zaradi tega lahko nudilo delavcem več v obliki prej omenjenega 
osebnega dohodka in drugih bonitet. Lahko se zgodi, da bodo zaradi tega šli 
delavci iz prvega podjetja v drugo. Toda, prav na podlagi ustavnih določil 
in splošnih naših meril ne sme biti nikomur omogočeno, da bi na račun nekoga 
drugega užival tisto, kar ni sad njegovega dela. To pa bi bilo v primeru, če ne 
sprejmemo zakona, omogočeno. Menim, da bi se morali zaustaviti še pri enem 
vprašanju. Ce dajemo namreč popolno svobodo delavcu, ki je tudi vezan na 
svoje podjetje, da izbira svoje delovno mesto, kjer hoče, torej ne kršimo nje- 
gove ustavne pravice. 

Menim, da je treba v tem primeru sprejeti zakon, po katerem bi se stano- 
vanjska sredstva zbirala v republiškem skladu in torej ne v podjetjih. Obvezno 
bi določili merila za delitev sredstev, potem pa bi iz tega sklada gradili stano- 
vanja tam, kjer so najbolj potrebna. Dokler nimamo tega zakona, je treba 
glasovati za omejitev gibanja delavcev, če hočemo obdržati stanovanja. Saj gre 
delavec lahko na drugo delovno mesto. Če je določena delovna organizacija v 
stanovanje vložila sredstva, je še obremenjena z anuitetami. Zato ne pripada 
stanovanje delavcu, temveč organizaciji. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Kobe! Tovariš Saje, želite 
razpravljati? 

Dr. Miro Saje: Tovarišica predsednica! Najbrž ni prav, da pri tako 
pomembnem vprašanju odločamo o spremembi zakonskih določb, za katere je 
skupščina že sprejela svoje avtentično tolmačenje, ne da bi poznali dejansko 
stanje in ne da bi poprej uresničili pooblastila, ki nam jih daje zakon o stano- 
vanjskih razmerjih sam. Zakon namreč predvideva sklenitev posebnega samo- 
upravnega sporazuma o merilih za dodeljevanje stanovanj. Verjetno je tudi 
pavšalno izrekati novim institucijam, ki temeljijo na ustavi, določeno nezaupa- 
nje. V prehodnem obdobju smo videli, da smo vsa taka nezaupanja v tem času 
že prešli in da so bile temeljne postavke ustavnih načel vselej pravilno 
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uresničene. Zato Izvršni svet ob tem, ko predlaga zavrnitev predloga, predlaga 
zboru, da sprejme naslednje sklepe: 

1. Republiški sekretariat za urbanizem naj pripravi v roku 6 mesecev poro- 
čilo o dejanskem stanju v zvezi z izvajanjem spornih določb 67. člena zakona, 
zlasti zaradi trditev, da te določbe zaviralno vplivajo na nadaljnja vlaganja 
sredstev za graditev najemnih stanovanj in da omogočajo špekulacije; 

2. tako poročilo naj pošlje pristojnima zboroma in 
3. Republiški sekretariat za urbanizem in Stanovanjska skupnost Slovenije 

naj pripravita v tem roku samoupravni sporazum v smislu drugega odstavka 
37. člena zakona o stanovanjskih razmerjih, kjer se lahko poleg meril o dode- 
ljevanju stanovanj določijo tudi merila, ki naj veljajo za primer, če delavec 
zapusti delovno mesto. 

Mislim, da bi bil šele tak predlog pravšnja osnova za odločanje o spre- 
membi pomembnega 67. člena zakona o stanovanjskih razmerjih. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Saje. Zeli še kdo raz- 
pravljati? Tovariš Zimšek, delegat iz Celja! 

Anton Zimšek: Tovarišice in tovariši! Nisem se mislil oglasiti, am- 
pak samo glasovati proti predlogu za sprejem takšnega zakona. Ker pa je 
vendarle bilo nanizanih nekaj argumentov, ki pa seveda ne smejo stati poleg 
dobrih pojasnil, ki jih je dal tudi tov. Saje v imenu Izvršnega sveta, mislim, 
da obravnavani problem ne sme ostati brez določenega odziva tudi pri dele- 
gatski bazi. Mislim, da ni takšnih argumentov, ki bi lahko v zelo poenostav- 
ljeni in preprosti obliki kazali na to, da naj se ne bi držali ustave oziroma 
da naj ne bi uresničevali ustave v njenih osnovnih intencijah. Menim, da nas 
je to razmišljanje pripeljalo tako daleč zaradi tega, ker so tudi uporabljeni 
takšni argumenti, da vidimo možnosti razreševanja zgolj prek zakonov. O tem 
je danes že govoril tov. Albreht v ekspozeju, ko je dejal, da zelo pogosto 
zapadamo v etatistično razmišljanje, ne da bi prej izrabili vse možnosti te iste 
ustave na področju družbenega dogovarjanja in samoupravnega sporazumeva- 
nja. Kako daleč pa nas lahko pripelje tako razmišljanje in že kar obupni po- 
skusi razreševanja nekaterih stvari, ki bi jih morali razreševati v okviru zdru- 
ženega dela po poti samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovar- 
janja, po mojem mišljenju ilustrirata sicer dobronamerni predlog delegacije, da 
bi bilo celo treba ustanoviti enoten republiški fond in na ta način razreševati 
stanovanjsko problematiko združenega dela v Sloveniji. To pa je prav gotovo 
absurd in kot takšen sam po sebi ilustrira to smer razmišljanja. 

Imamo možnost, da toi zadevo razrešimo in jo bomo morali razrešiti. Za to 
so že tudi predlogi, na primer prek družbenega dogovarjanja o kadrovski po- 
litiki v občinah. Ponekod te družbene dogovore že imamo in razmišljamo o 
posodobitvi teh družbenih dogovorov. Prav gotovo je to eden od načinov, kako 
razreševati na eni strani nelojalno konkurenco med organizacijami združenega 
dela pri kadrih in tudi špekulantske težnje posameznikov na drugi strani, ki 
jih še dolgo ne bomo odpravili. 

Vemo tudi, da se pripravlja družbeni dogovor o zagotovitvi — bom pač 
nekoliko poenostavljeno povedal, minimalnih pogojev pri odpiranju novih 
delovnih mest. Na določen način lahko sem vključimo tudi to problematiko in 
tako preprečimo, da bi organizacije združenega dela širile svoje kapacitete na 
račun stanovanjskega fonda sosednjih temeljnih organizacij. V občinah bi 
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morali sprejeti seveda takšna samoupravna določila, ki bi to preprečevala. Po- 
leg tega ni bilo nič omenjeno1, da imamo v občinah samoupravne stanovanjske 
skupnosti, kjer se redno sestajajo vsi delegati iz temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela. 

Dajmo to na dnevni red in skušajmo prek samoupravne stanovanjske skup- 
nosti priti do takšnih samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov, ki 
bodo na eni strani preprečevali zlorabe in neprimerno orientiranost posamez- 
nikov, na drugi strani pa bomo z njimi primerno uresničevali ustavo, ne pa 
razmišljali leto po tem, ko smo jo sprejeli, o tem, kako bi jo obšli. Hvala. 

Predsednica Mara Zlebnik : Hvala! Zeli še kdo razpravljati? Tovariš 
Jurše! 

Adolf Jurše: Imamo samo en pomislek. Namreč predlog tovariša Sa- 
jeta se mi zdi v tem času malo neprimeren iz več razlogov: Vemo, to vejo tudi 
tisti, ki se ukvarjajo s stanovanjsko politiko, da bi bil kakršenkoli družbeni 
dogovor ali pa samoupravni sporazum, ki bi nekako razširil smisel tretjega 
odstavka 67. člena, brezpredmeten, kajti na sodišču sodnik sodi po zakonu 
in zakon pravi: »po desetih letih nima delovna organizacija več pravice,« in tu 
je pika. Pri tem noben samoupravni sporazum ne more dati dodatne olajšave 
delovni organizaciji. Zato menim, da smo mi to že davno zavrnili in da je to 
brezpredmetno. 

Ko pa govorite o poročilu, ki naj ga pripravi Republiški sekretariat za 
urbanizem, bi bilo zelo zanimivo zbrati podatke o tem, koliko je takšnih sta- 
novanj, ki so izgubljena za delovne organizacije po sedaj veljavnem 67. členu. 
Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala. Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) 
Glede na stališča delegatov predlagateljev, stališča našega odbora za urba- 
nizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, Zakonodajno- 
pravne komisije in Izvršnega sveta ter glede na nadaljnjo današnjo razpravo 
moramo glasovati ponovno o tem, ali je predlog za izdajo zakona potreben. 

Kdor je torej za predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o stanovanjskih razmerjih, naj prosim glasuje! (24 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (10 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (3 delegati.) Glede na izid 
glasovanja, s katerim je dobil predlog podporo, predlagam, da zbor sprejme 
naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sta- 
novanjskih razmerjih se sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja Zbora občin skupaj z Odborom za stanovanjsko- 
komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora združenega dela. 

3. Pri pripravi osnutka zakona naj upošteva pripombe in predloge, ki so 
bili izobraženi na 18. seji zbora dne 2. julija 1975 in na današnji 20. seji zbora. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (28 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (9 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

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

Prehajamo na 11. točko dnevnega r e d a , to je na predlog odloka o 
spremembi odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da 
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najame kredit za obnovo in razširitev reprezentančnega objekta SR Slovenije 
grad Brdo pri Kranju. 

Predlog odloka je Skupščini predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
in za svojega predstavnika določil tovariša Marjana Oblaka, republiškega pod- 
sekretarja v Republiškem sekretariatu za pravosodje, organizacijo uprave in 
proračun. Tovariš Oblak, Želiš uvodno besedo? (Ne.) 

Predlog odloka ste prejeli z dopisom z dne 5. 9. 1975. Predlog pa so 
obravnavali: Odbor za finance našega zbora in Odbor za finance Zbora zdru- 
ženega dela, ki sta predložila skupno poročilo, ter Zakonodajno-pravna komi- 
sija, ki je prav tako predložila poročilo. Želita morda predstavnika Odbora in 
Komisija še kaj dodati? (Ne želita.) 

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

Kdor je za predlog odloka o spremembi odloka o pooblastitvi Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije, da najame kredit za obnovo in razširitev repre- 
zentančnega objekta Socialistične republike Slovenije grad Brdo pri Kranju, 
naj prosim glasuje! (34 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog odloka. 

Prehajamo^ na 12. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o določitvi skupnega zneska sredstev za financiranje programa po zakonu o zago- 
tavljanju sredstev za financiranje programa integracije in modernizacije skupnih 
služb za vodenje civilnih in vojaških zrakoplovov. 

Osnutek odloka je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokra- 
jin Skupščine SITU- Predstavnika Izvršnega sveta sta Miro Kert in Franjo 
Rustja, predstavnik naše delegacije v Zboru republik in pokrajin pa tovariš 
Stojan Makovec. 

Osnutek odloka ste prejeli z dopisom z dne 1. 9. 1975, z dopisom z dne 
2. 9. 1975 pa ste prejeli predlog za izdajo zakona o zagotavljanju sredstev za 
financiranje programa integracije in modernizacije skupnih služb za vodenje 
civilnih in vojaških zrakoplovov z osnutkom zakona. 

Osnutek odloka so obravnavali: Odbor za finance našega zbora in Odbor 
za finance Zbora združenega dela, ki sta predložila skupno pismeno poročilo, 
in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako predložila pismeno poročilo. 
Prejeli ste ta poročila, prav tako pa tudi mnenje Izvršnega sveta. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in predlagam v skladu s predlogom Odbora za 
finance, da glasujemo o tem, da se odločanje o soglasju k osnutku odloka o 
določitvi skupnega zneska sredstev za financiranje programa po zakonu o zago- 
tavljanju sredstev za financiranje programa integracije in modernizacije skup- 
nih služb za vodenje civilnih in vojaških zrakoplovov začasno odloži in da se 
predlaga Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da ta osnutek odloka 
začasno odloži z dnevnega reda, dokler se ne uskladijo nerešena vprašanja. 

Kdor je za ta predlog, naj prosim glasuje! (35 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog soglasno sprejel. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o določitvi skupnega zneska sredstev po zakonu o spremembah in dopolnitvah 
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zakona o zagotavljanju sredstev za financiranje programa investicijskih vlaganj 
Zveznega sekretariata za zunanje zadeve od leta 1974 do leta 1979. 

Osnutek odloka je Skupščini predložil v soglasje zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. 

Predstavnika Izvršnega sveta sta tovariš dr. Mirko Žgur in Miro Kert. 
Predstavnik naše delegacije v Zboru republik in pokrajin pa je tovariš Stojan 
Makovec. 

Osnutek odloka ste prejeli z dopisom z dne 1. 9. 1975, z dopisom z dne 
2. 9. 1975 pa ste prejeli predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje programa investicijskih vlaganj 
Zveznega sekretariata za zunanje zadeve v času od leta 1974 do leta 1979 z 
osnutkom zakona. 

Osnutek odloka so obravnavali: Odbor za finance našega zbora in Odbor za 
finance Zbora združenega dela, ki sta zboru predložila skupno pismeno poročilo, 
in Zakonodajno-pravna komisija ter Komisija za mednarodne odnose, ki sta 
predložili zboru prav tako pismeni poročili. Poročila ste prejeli, prejeli pa ste 
tudi mnenje Izvršnega sveta. 

Na podlagi osnutka odloka, predloga za izdajo zakona in pismenih poročil 
pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? Očitno nihče. Zaključujem razpravo in 
predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine Socialistične republike Slovenije daje soglasje k 
osnutku odloka o določitvi skupnega zneska sredstev po zakonu o spremembah 
in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za financiranje programa inve- 
sticijskih vlaganj Zveznega sekretariata za zunanje zadeve od leta 1974 do 
leta 1979. 

2. K osnutku odloka se dajejo pripombe, predlogi in stališča, ki jih pred- 
lagata Odbor v svojem poročilu in Izvršni svet v svojem mnenju. 

3. Pooblašča se delegacija Socialistične republike Slovenije v Zboru repu- 
blik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da v skladu s predlogi in pripombami 
Skupščine Socialistične republike Slovenije in v njenem imenu soglasje k pred- 
logu odloka o določitvi skupnega zneska sredstev po zakonu o spremembah in 
dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za financiranje programa inve- 
sticijskih vlaganj Zveznega sekretariata za zunanje zadeve od leta 1974 do 
leta 1979. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (33 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

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

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o pristopu k dogovoru o uskladitvi ukrepov davčne politike za spodbujanje 
znanstveno-raziskovalnega dela, izumiteljstva in tehničnih izboljšav. 

Predlog odloka je Skupščini predložil v soglasje Izvršni svet skupščine 
SR Slovenije na predlog zveznega izvršnega sveta in za svojega predstavnika 
določil tovariša Mira Kerta. Ali želi predstavnik uvodno besedo? (Ne želi.) 

Predlog odloka ste prejeli z dopisom z dne 23. 7. 1975. Obravnavali so ga: 
Odbor za finance našega zbora, Odbor za finance Zbora združenega dela in 
Zakonodajno-pravna komisija, ki so predložili poročila. Omenjena poročila ste 
prejeli. 

Na podlagi predloga odloka in pismenih poročil pričenjam razpravo. Želi 
kdo besedo? (Ne.) Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za 
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predlog odloka, naj prosim glasuje! (33 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog odloka o pristopu k dogovoru o uskladitvi 
ukrepov davčne politike za spodbujanje znanstveno-raziskovalnega dela, izu- 
mi tel jstva in tehničnih izboljšav soglasno sprejel. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na volitve in 
imenovanja. 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR 
Slovenije je predložila v obravnavo in sprejem naslednje predloge odlokov: 
predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnika republiškega sekretarja 
za finance, predlog odloka o izvolitvi sodnikov Okrožnega sodišča v Celju in 
Okrožnega sodišča v Mariboru, predlog odloka o razrešitiv sodnika Okrožnega 
sodišča v Celju, predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porot- 
nikov Okrožnega sodišča v Mariboru. 

Kot predstavnik Komisije je za našo sejo določen tovariš Gojko Vidovič, 
član Komisije. Ali je navzoč? (Da.) Hvala. 

Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnika repu- 
bliškega sekretarja za finance. 

O tem predlogu odloka pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje o predlogu odloka. Kdor je za 
predlog odloka, naj prosim glasuje! (33 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o razrešitvi in ime- 
novanju namestnika republiškega sekretarja za finance. 

S tem je bil Jože Tepina razrešen dolžnosti namestnika republiškega sekre- 
tarja za finance, za namestnika republiškega sekretarja za finance pa je bil 
imenovan Dragan Mozetič, dipl. ekonomist, direktor tovarne čevljev Jadran- 
Ciciban, Miren pri Novi Gorici. 

Prehajamo na predlog odloka o izvolitvi sodnikov Okrožnega sodišča v 
Celju in Okrožnega sodišča v Mariboru. O tem predlogu odloka pričenjam 
razpravo. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) 

Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in dajem na glaso- 
vanje predlog odloka. Kdor je za, naj prosim glasuje! (32 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o izvolitvi sodnika 
Okrožnega sodišča v Celju in Okrožnega sodišča v Mariboru. S tem je bil 
Franc Dušej, sodnik Občinskega sodišča v Celju, izvoljen za sodnika Okrožnega 
sodišča v Celju, za sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru pa sta bila izvoljena 
Peter Grmovšek in Božidar Petan, sodnika Občinskega sodišča v Mariboru. 

Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi sodnika Okrožnega sodišča v 
Celju. Kdor je za to, da se razreši z dnem 1. 10. 1975 Zdravko Milič dolžnosti 
sodnika Okrožnega sodišča v Celju, naj prosim glasuje! (32 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.). Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o razrešitvi sodnika 
Okrožnega sodišča v Celju. S tem je bil Zdravko Mihč razrešen dolžnosti sodnika 
Okrožnega sodišča v Celju. 

Prehajam na predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov po- 
rotnikov Okrožnega sodišča v Mariboru. O tem predlogu odloka pričenjam 
razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 
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Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog 
odloka, naj prosim glasuje! (32 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. S tem smo za Okrožno 
sodišče v Mariboru izvolili 315 sodnikov porotnikov. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na vprašanja de- 
legatov. 

Ker s prejšnje seje zbora nismo imeli nobenih vprašanj, odgovorov ne bo. 
Pač pa dajem možnost, da delegati postavijo delegatska vprašanja. Želi kdo 
postaviti kako delegatsko vprašanje? (Ne.) 

S tem je dnevni red današnje seje izčrpan. Vsem delegatom se zahvaljujem 
za izredno konstruktivno in obsežno razpravo ob posameznih točkah dnevnega 
reda, zlasti pa seveda za vašo potrpežljivost, da ste tako dolgo vzdržali, čeprav 
na skrajni meji sklepčnosti zbora. Hvala. 

(Seja je bila končana ob 18.15.) 



21. seja 

(8. oktobra 1975) 

Predsedovala: Mara Zlebnik, 
predsednica Zbora občin, in 

Stane Hrast, 
podpredsednik Zbora občin. 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednica Mara Žlebnik: Spoštovane tovarišice in tovariši dele- 
gati! Pričenjam 21. sejo Zbora občin Skupščine Socialistične republike Slove- 
nije, ki sem jo sklicala na podlagi prvega odstavka 97. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Z dnevnega reda današnje seje umikam 15. točko, to je osnutek zakona 
o financiranju federacije. Prav v tem času namreč potekajo na Brionih raz- 
prave zveznih svetov za vprašanja družbene ureditve ter za gospodarski razvoj 
in ekonomsko politiko, ki med drugim obravnavajo tudi ta zakon. Zbor republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ nam je sicer osnutek tega zakona formalno poslal 
v soglasje, vendar se mi zdi bolj smotrno, da ga odložimo z današnje seje 
in da ga obravnavamo na eni od prihodnjih sej, če se seveda s tem strinjate. 

Glede na to predlagam naslednji dnevni red: 
1. izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 

ter poročilo te komisije; 
2. odobritev zapisnika 20. seje zbora; 
3. — uresničevanje ustavnih načel o organiziranosti in pripravah družbe 

na splošni ljudski odpor; 
— predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona o ljudski obrambi 

SR Slovenije; 
4. — aktualni problemi nadaljnjega razvoja krajevnih skupnosti v SR 

Sloveniji, 
—• predlog stališč, priporočil in sklepov o nadaljnjem samoupravnem 

razvoju krajevnih skupnosti v SR Sloveniji; 
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5. informacija o organiziranosti in učinkovitosti zdravstvene dejavnosti 
z vidika razporejenosti in delovne obremenitve zdravstvenih delavcev v SR 
Sloveniji; 

6. osnutek zakona o varstvu pred požarom; 
7. predlog zakona o varnosti cestnega prometa; 
8. predlog zakona o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega 

pomena; 
9. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem 

zavarovanju kmetov; 
10. predlog zakona o samoupravnih interesnih skupnostih za PTT promet; 
11. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zem- 

ljiščih; 
12. osnutek zakona o pravnem položaju verskih skupnosti v SR Sloveniji; 
13. predlog za izdajo zakona o spremembi in dopolnitvi obrtnega zakona; 
14. predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o davkih občanov; 
15. osnutek zakona o spremembi zakona o premijah za pšenico; 
16. volitve in imenovanja; 
17. vprašanja delegatov. 
Ima kdo k predlaganemu dnevnemu redu kakšen dopolnilni ali spreminje- 

valni predlog? (Nihče se ne javi.) 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 določen. 
Na današnjo sejo so bih poleg predstavnikov Izvršnega sveta Skupščine 

SR Slovenije povabljeni še: Centralni komite Zveze komunistov Slovenije, 
Republiška konferenca Socialistične zveze delovnih ljudi Slovenije, Republiški 
svet Zveze sindikatov Slovenije, Skupnost slovenskih občin, člani delegacije iz 
SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin SFRJ, Zdravstvena skupnost Slo- 
venije, Gasilska zveza Slovenije, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu v SR Sloveniji, Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
kmetov v SR Sloveniji, Skupščina mesta Ljubljana in Skupščina občine Piran. 

Preden preidemo na obravnavo posameznih točk dnevnega reda, vas ob- 
veščam, da smo se predsedniki zborov na predlog Izvršnega sveta in na predlog 
Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem našega zbora dogovorili, da 
bomo poslušali na skupnem zasedanju vseh treh zborov, to je Zbora združenega 
dela, Družbenopolitičnega zbora in Zbora občin uvodni obrazložitvi k 3. in 4. 
točki dnevnega reda. Pred tem bo tovariš Rudi Cačinovič, podpredsednik Iz- 
vršnega sveta na skupnem zasedanju dal informacijo o doseženem dogovoru 
o mejnih in drugih vprašanjih med Socialistično federativno republiko Jugo- 
slavijo in Republiko Italijo. 

Uvodno obrazložitev k 3. točki dnevnega reda, to je k uresničevanju 
ustavnih načel in o organiziranosti in pripravah družbe, na splošni ljudski 
odpor in k predlogu za izdajo zakona o ljudski obrambi SR Slovenije z osnut- 
kom tega zakona, bo imel tovariš Mihael Butara, republiški sekretar za ljudsko 
obrambo. 

Uvodno obrazložitev k 4. točki dnevnega reda, to je k aktualnim proble- 
mom nadaljnjega razvoja krajevnih skupnosti v SR Sloveniji in k predlogu 
stališč, priporočil in sklepov o nadaljnjem samoupravnem razvoju v krajevnih 
skupnosti v naši republiki, bo imel tovariš Roman Florjančič, predsednik 
Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem našega zbora. 
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Skupno zasedanje bom po dogovoru s predsedniki zborov vodila jaz. 

Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev članov 
Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te 
komisije. 

Izvoliti moramo predsednika in dva člana komisije. Če dovolite, predlagam 
po ustaljeni praksi, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja izvolimo po abecednem redu občin naslednje delegate: Staneta Po- 
lajnarja iz občine Celje za predsednika, Janeza Praprotnika iz občine Cerknica 
in Martina Janžekoviča iz občine Črnomelj za člana. 

Zeli kdo o tem predlogu razpravljati? (Ne.) Lahko preidemo na glasovanje? 
Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za 21. sejo Zbora občin soglasno izvoljeni Stane Polajnar za pred- 
sednika ter Janez Praprotnik in Martin Janžekovič za člana. 

Prosim Komisijo, da se sestane in ugotovi navzočnost delegatov na seji 
ter verificira pooblastila. Ostale delegate prosim, da ostanejo na svojih mestih, 
ker bo komisija delo takoj opravila. 

Obvestila bi vas tudi, da kolikor kdo izmed delegatov želi na današnji seji 
zbora razpravljati v italijanščini ali madžarščini, naj to sporoči takoj, zaradi 
zagotovitve prevajalcev. (Nihče se ne javi.) 

Prosim predsednika komisije tovariša Polajnarja, da da poročilo! 

Stane Polajnar: Poročilo o pregledu pooblastil za 21. sejo Zbora 
občin, ki je bila sklicana za 8. oktober 1975 ob 9. uri v mali dvorani poslopja 
Skupščine SR Slovenije. 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije ima 62 delegatskih mest. Komisija za 
verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora občin je iz predloženih 
pooblastil in seznama delegatov ugotovila, da se udeležujejo današnjega za- 
sedanja delegati vseh občin v SR Sloveniji. Navzoča sta tudi delegata mesta 
Ljubljana in Obalne skupnosti občin. 

Pri pregledu dokumentacije je Komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, 
ki so jih delegati predložili, neoporečna. Zato predlaga, da zbor poročilo sprej- 
me in s tem verificira pooblastila delegatov za današnjo 21. sejo. 

Komisija tudi ugotavlja, da je zbor sklepčen in da lahko pravno veljavno 
razpravlja in sklepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Polajnar! 
Prehajam na razpravo o poročilu, ki ste ga slišali. Zeli kdo besedo? (Ne.) 
Prehajam na glasovanje o poročilu. O poročilu bomo glasovali v celoti, 

ker ni nobeno pooblastilo sporno. Glasovali bomo s pomočjo glasovalne naprave. 
Kdor je za poročilo, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo 

proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor z glasovanjem soglasno potrdil poročilo Komisije 

za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral po- 
oblastila delegatov za 21. sejo Zbora občin. 

Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 
20. seje zbora. 
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Osnutek zapisnika ste prejeli z dopisom z dne 3. 10. 1975. Ima kdo k zapis- 
niku kakšno pripombo ali popravek? (Ne.) Ce nihče, dajem odobritev zapisnika 
na glasovanje. Kdor je za to, da se odobri zapisnik 20. seje Zbora občin, naj 
prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno odobril zapisnik 20. seje Zbora občin. 
Sedaj prosim delegate, da gredo v veliko dvorano v I. nadstropju, kjer 

bomo poslušali na skupnem zasedanju Zbora združenega dela, Družbenopolitič- 
nega zbora in Zbora občin informacijo o doseženem dogovoru o mejnih in 
drugih vprašanjih med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Repu- 
bliko Italijo, uvodno obrazložitev Mihaela Butare, republiškega sekretarja za 
ljudsko obrambo k 3. točki dnevnega reda in uvodno obrazložitev Romana 
Florjančiča, predsednika Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora 
občin k 4. točki dnevnega reda. 

Po uvodni obrazložitvi nadaljujemo sejo našega zbora v tej dvorani. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.20 in se je nadaljevala ob 11.10.) 

Predsednica Mara Zlebnik: Prehajam na 3. točko dnevnega 
reda, to je na poročilo o uresničevanju ustavnih načel o organiziranosti in 
pripravah družbe na splošni ljudski odpor, s predlogom za izdajo zakona o 
ljudski obrambi SR Slovenije in z osnutkom zakona, ki ga je predložil v obrav- 
navo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Marka Mraka, 
pomočnika republiškega sekretarja za ljudsko obrambo. Obrazložitev k tej točki 
dnevnega reda smo poslušali na skupnem zasedanju. Poročilo Izvršnega sveta 
o uresničevanju ustavnih načel o organiziranosti in pripravah družbe na splošni 
ljudski odpor ste prejeli z dopisom z dne 8. 9. 1975, predlog za izdajo zakona 
z osnutkom zakona pa ste prejeli z dopisom z dne 4. 8. 1975. Povzetka obeh 
aktov sta bila objavljena v Poročevalcu št. 18. 

Izvršni svet predlaga, da se v smislu drugega odstavka 250. člena po- 
slovnika SR Slovenije prva in druga faza zakonodajnega postopka združita 
tako, da se hkrati obravnava in sprejema predlog za izdajo zakona in zakonski 
osnutek. 

Glede na takšen predlog Izvršnega sveta pričenjam razpravo, najprej o tem 
vprašanju. Želi kdo besedo? (Ne.) Ce nihče, predlagam, da o predlogu Izvršnega 
sveta glasujemo. Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet. 
Poročilo in predlog za izdajo zakona, z osnutkom zakona, sta obravnavala 

Odbor .za družbenopolitični in komunalni sistem in Zakonodajno-pravna komi- 
sija, ki sta predložila zboru pismeni poročili. Poročili ste prejeli. Poleg tega 
ste prejeli stališča občine Litija. Želita predstavnika Odbora in Komisije še kaj 
dodati k pismenim poročilom? (Ne želita.) Ker sta poročilo in predlog za 
izdajo zakona z osnutkom zakona med seboj povezana, predlagam, da združimo 
razpravo o celotni problematiki. 

Obveščam zbor, da smo prejeli pismene prispevke k temu gradivu, in sicer 
od Skupščine občine Sežana, Skupščine občine Tolmin in skupine delegatov 
iz Tolmina, Skupščine občine Kočevje ter delegacij iz občin Ljutomer, Gornja 
Radgona, Lendava in Murska Sobota. 
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Zeli kdo besedo? Prosim. Razpravljal bo delegat iz Žalca, tovariš Vlado 
Gorišek! 

Vlado Gorišek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati ! 

Osnutku zakona o ljudski obrambi SR Slovenije je bila v naši občini, v 
naši delegaciji in v svetu za ljudsko obrambo dana polna podpora, saj je ta 
zakon izredno potreben in tudi pomemben za nadaljnji razvoj naše obrambne 
pripravljenosti. 

Osnutek zakona oziroma zakon, ki bo pozneje sledil, v oeloti uveljavlja 
ustavna načela o nadaljnjem razvoju naše obrambne sposobnosti in vključe- 
vanje občanov v vse priprave, ki jih terja splošni ljudski odpor. Brez dvoma 
bo uresničevanje tega zakona zahtevalo veliko prizadevnost vseh subjektivnih 
sil, tako v občinskih skupščinah, zlasti v družbenopolitičnih organizacijah, kot 
tudi v temeljnih organizacijah združenega dela in krajevnih skupnostih. Po- 
membnost tega zakona je tudi v tem, da poleg načel o narodni obrambi oziroma 
splošnem ljudskem odporu zajema tudi elemente civilne zaščite, družbene samo- 
zaščite, gradnje objektov, zaklonišč in podobno. V zvezi s tem naj pripomnim, 
da je zlasti glede gradnje zaklonišč in družbene samozaščite bilo doslej dosti 
nejasnosti in tudi samovoljnih in različnih tolmačenj. 

Naša delegacija je sicer poslala tudi pismene pripombe k nekaterim 
členom, vendar doslej niso prišle. Zato bom te pripombe dal tudi ustno: 

K 117. členu: Predlagamo, da se sprejme varianta: »Komandant repu- 
bliškega štaba za teritorialno obrambo je pooblaščen, da izda natančnejše pred- 
pise o postopku za uveljavitev pravic do pogrebnine.« 

K 162. členu: Crta se varianta »skupaj z delegacijami Zbora združenega 
dela in Zbora krajevnih skupnosti« in doda četrti odstavek, ki se glasi: »Izje- 
moma se sredstva^iz prvega odstavka lahko uporabijo tudi za udeležbo in za 
posojila temeljnim in drugim organizacijam združenega dela.« 

K 181. členu: Crta naj se tretji odstavek. 
K 216. do 244. členu: Določila, ki urejajo vprašanje financiranja ljudske 

obrambe, naj bodo bolj jasna in konkretna. To je potrebno še zlasti zato, ker 
se tako občine kot tudi krajevne skupnosti glede financiranja ljudske obrambe 
pogostokrat znajdejo v težkem položaju ter rešujejo stvari z družbenimi dogo- 
vori in samoupravnimi sporazumi. Pogosto smo v zvezi s tem deležni tudi 
kritike. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Gorišek! Medtem 
smo ugotovili, da so prišle pripombe občine Žalec. Besedo ima tovariš Stane 
Polajnar, delegat iz Celja! 

Stane P o 1 a j n a r : Skupina delegatov je sprejela stališča Sveta za 
ljudsko obrambo in predlaga naslednje: 

V 78. členu je določeno, da družbenopolitična skupnost zagotavlja delavcem 
v upravnem organu za ljudsko obrambo in specializiranih službah za ljudsko 
obrambo v drugih upravnih organih zaradi težjih pogojev in narave dela, od- 
govornosti in posebnih obveznosti za 20 %> več sredstev za osebne dohodke, 
kot je na podlagi samoupravnega sporazuma zagotovljeno delavcem v upravnih 
organih. Mnenja smo, da ta določba po svoji vsebini ne sodi v ta zakon. Pred- 
lagamo, da naj se razmisli in presodi, če mogoče ne bi bilo bolje, da se to vgradi 
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v zakon in v samoupravne sporazume, ki urejajo vprašanja razporejanja do- 
hodka in delitve osebnih dohodkov. 

V prvem odstavku 159. člena je predpisan prispevek investitorjev stano- 
vanjskih in poslovnih stavb za zgraditev in vzdrževanje zaklonišč v višini naj- 
manj 2 in največ 3fl/o od cene gradbenega dela stavbe. Stopnja prispevka od 
gradbene vrednosti objekta je občutno premajhna. Imamo nekaj primerov 
v občini Celje, kjer smo ugotovili, da ta stopnja znaša tudi 9 do 11 V o. Prispevno 
stopnjo za gradnjo in vzdrževanje zaklonišč bi bilo nujno postaviti v odvisnost 
od cene gradnje skupnih zaklonišč za dva do tri ali več stanovanjskih ob- 
jektov v vseh primerih, kadar iz kakršnegakoli razloga ni možna gradnja 
zaklonišča v posameznem objektu. 

V drugem odstavku 162. člena je določba o tem, kdo odloča o razporeditvi 
in uporabi sredstev, zbranih po prispevnih stopnjah iz 159. člena. Predlagamo, 
da se k temu členu doda nov četrti odstavek v besedilu, ki je v varianti. Praksa 
namreč kaže, da sredstva, ki se v nekaj letih zberejo iz tega naslova, ne za- 
doščajo za gradnjo samostojnega javnega zaklonišča niti ne za prilagoditev 
drugega primernega objekta, kot na primer podhodov v zaklonišče, zato je 
z ekonomskega vidika bolje, da se sredstva obračajo. 

K določbi 181. člena osnutka zakona: Iz tega člena izhaja, da mora občinski 
upravni organ za ljudsko obrambo voditi evidenco o vseh obveznikih civilne 
zaščite, ne glede na to, ali so razporejeni v enote ali ne. S črtanjem tretjega 
odstavka 181. člena bi občinski upravni organ vodil evidenco samo ^tistih ob- 
veznikov civilne zaščite, ki so razporejeni v enote in štabe civilne zaščite. 

Predlagamo črtanje tega odstavka, ker določbe 174. člena zveznega zakona 
o ljudski obrambi pooblaščajo občine, organizacije združenega dela in krajevne 
skupnosti, da ustanavljajo enote civilne zaščite v skladu z občinskim obrambnim 
načrtom. Zaradi tega bi bilo prav, da vsaka struktura, ki ustanavlja enote, 
vodi tudi evidenco o njih ter da jim ob razporeditvi izdaja tudi knjižice civilne 
zaščite. 

Prepričani smo, praksa to potrjuje, da bo tak način vodenja evidence 
bolj učinkovit, smiseln in ekonomičen, saj ne zahteva zaposlitve novih de- 
lavcev v občinskem upravnem organu. In nazadnje, evidenca se vodi v bazi, kjer 
lahko obvezniki sporočajo vse spremembe iz 181. člena, ne da bi pri tem 
zgubljali čas in imeli stroške s potjo. Hkrati pripominjamo, da bi ta evidenca 
morala vsebovati tudi podatke o opravljenih tečajih, ki terjajo znatna sredstva, 
ter da naj bi se ob preselitvi delavca iz ene občine v drugo evidentiralo tudi to, 
če je določen delavec, ki je razporejen v civilno zaščito, že opravil takšen tečaj, 
ker ga sicer ne bi kazalo ponovno zajemati v oblike usposabljanja za delo 
v civilni zaščiti. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Z lebni k: Hvala, tovariš Polajnar! Naprej prosim! 
Besedo ima tovariš Lojze Libnik, delegat iz Šmarja pri Jelšah! 

Lojze Libnik: Tovarišica predsednica, tovariši in tovarišice delegati! 
Ze pri razpravah za pripravo nove zvezne in republiške ustave, in tudi pri 
sprejemanju občinskih statutov in statutov krajevnih skupnosti^ ter temeljnih 
organizacij združenega dela je bil v naši zahodnoštajerski pokrajini dan mocajL 
poudarek tistim poglavjem, ki obravnavajo ustavno urejevanje splošnega ljud- 
skega odpora. To aktivnost smo nadaljevali tudi sedaj, ko je bil predložen 
osnutek zakona o ljudski obrambi SR Slovenije. V razpravi je v vseh občinah 
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naše pokrajine sodelovalo veliko število občanov, ki so dajali pripombe in pred- 
loge, od katerih so bile nekatere v pismeni obliki posredovane pristojnim orga- 
nom. Zato ni moj namen, da ponavljam dane pripombe. V vodstvu pokrajine 
smo se dogovorili, da razložim nekatere poglede, kako si zamišljamo vlogo 
pokrajinskega odbora oziroma pokrajinskih vodstev. 

Osnutek novega zakona sedaj prvič legalizira pokrajinske odbore in druge 
organe na ravni pokrajine. To bo brez dvoma olajšalo delo pokrajinskim od- 
borom in njihovim izvršnim svetom pri pripravah in sodelovanju v posebnih 
pogojih, to je v vojni. Jasneje bodo opredeljene tudi obveznosti občinskih 
skupščin za sodelovanje pri obrambnih pripravah v okviru pokrajine. Pokra- 
jinski odbor bodo morale občine bolj kot doslej pojmovati kot organ samo- 
upravne družbe, ki je proizvod samoupravnega dogovora med občinami v 
pokrajini in ki naj prenašajo del dela in nalog. Posebej naj opozorim, da pri 
tem ne gre za podaljšano roko republiške uprave, kot se včasih tolmači, temveč 
za samoupravno dogovorjen organ, z mnogimi odgovornimi dolžnostmi, med 
katerimi je usklajevalna funkcija v smislu enotno urejenih ključnih vprašanj 
obrambnih priprav v pokrajini brez dvoma najpomembnejša. 

Ker je bilo delo v naši pokrajini že doslej dokaj dobro zastavljeno, smo se 
na sestanku vseh družbenopolitičnih in vojaških vodstev pokrajine dogovorili, 
da ne bomo čakali na formalni sprejem zakona, temveč da bomo naše delo že 
takoj, pred sprejemom zakona usmerili v naslednje smeri: 

Predvsem v prizadevanja za hitro uveljavitev organizacijskih sprememb v 
samem pokrajinskem odboru, ali drugače rečeno, za čim hitrejše konstituiranje 
izvršnega sveta, za sprejem njegove sedanje in srednjeročne delovne zasnove 
in za opredelitev politike pokrajinskega odbora do obrambnih priprav in zno- 
traj tega posebej v izoblikovanje jasnih stališč do povezanosti delovanja po- 
krajinskega odbora s pokrajinskimi vodstvi družbenopolitičnih organizacij in 
s conskim oziroma v bodoče pokrajinskim štabom za teritorialno obrambo. 

Pokrajinski odbori in njihovi izvršni sveti naj čimprej ocenijo dosedanje 
rezultate in skupno z občinami opredelijo osnovna delovna področja in kon- 
kretne naloge, roke in nosilce za kratkoročno in srednjeročno obdobje. Pri tem 
naj upoštevajo tudi materialno plat. 

Zelo pozorni moramo biti do razmišljanj, da pokrajinski odbori prevzemajo 
nase del odgovornosti občin za ljudsko obrambo. Problem je treba po našem 
mišljenju postaviti drugače. Občina ima oziroma prevzema odgovornost za delo 
pokrajinskega odbora in njegovih organov. Ce naš pokrajinski odbor ne bo 
materialno oskrbljen za svoje delo, če kadrovsko ne bo ustrezno zaseden, če 
se bo pri svojem delu srečeval z lokalizmi in podobnimi ozkostmi ter drugimi 
vprašanji, ki ga bodo ovirala pri delu, potem bodo za to odgovorne občine. 
Pri tem sem seveda dolžan poudariti, da doslej nismo imeli pri občinah težav 
pri opravljanju svoje dejavnosti. Nasprotno. Bilo je dovolj razumevanja ne le 
do aktivnosti pokrajinskega odbora, temveč tudi za njegovo financiranje. Seveda 
je po drugi plati tudi res, da so bila vsa zbrana sredstva za pokrajinske odbore 
do sedaj razmeroma majhna, zato niso za občino predstavljala pomembnejše 
obremenitve. 

S sprejemom novega zakona pa se ne ureja le formalnopravni položaj 
pokrajinskega odbora, temveč tudi vprašanje njegovega financiranja. Pričako- 
vati je, da bo financiranje pokrajinskega odbora oziroma njegove dejavnosti v 
celoti prepuščeno občinam v pokrajini. In tu bo sedaj, da tako rečem, pre- 
izkušnja za skupščinske in politične dejavnike v občinah. Zato bo zakonu 
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morala predhodno slediti politična akcija vseh pokrajinskih vodstev, seveda 
z domnevo, da bomo razpolagali z jasnim, z občinami dogovorjenim programom 
dela pokrajinskega odbora in njegovega organa. 

Novi osnutek zakona o ljudski obrambi v SR Sloveniji bolj podrobno ureja 
tudi pristojnosti krajevnih skupnosti in temeljnih organizacij na področju 
splošne ljudske obrambe. Gre za to, da krajevne skupnosti, poleg temeljnih 
organizacij združenega dela, predstavljajo osnovo naših obrambnih priprav. 
Seveda v tem pogledu ne bomo dosegli bistvenih uspehov, če ne bomo pohiteli 
z ustavnim preoblikovanjem krajevnih skupnosti. Naša koncepcija je začrtana 
tako, da bomo v krajevni skupnosti in v temeljni organizaciji združenega 
dela in med njima reševali osnovna vprašanja splošnega ljudskega odpora. 

Celotni sistem gradimo od tu naprej. Čeprav imamo pri tem razveseljive 
rezultate dela odborov splošnega ljudskega odpora na vseh področjih in v vseh 
odločitvah, pa še ne moremo biti povsem zadovoljni. Imamo še nekatere odbore, 
ki niti po svoji kadrovski zasedbi niti s svojim delom niso kos svojim nalogam. 
Premalo je organiziranega spremljanja dela odborov, še posebej pa premalo 
strokovne pomoči, predvsem vaškim odborom pri vaških krajevnih skupnostih. 
Prav tako še ni v celoti zaživelo kontinuirano delo med sosednimi krajevnimi 
skupnostmi. To je sedaj delovno področje pokrajinskih vodstev Socialistične 
zveze, Zveze sindikatov, mladine, ali drugače rečeno, fronte. 

V programe teh vodstev in vseh občinskih in medobčinskih vodstev druž- 
benopolitičnih organizacij moramo zapisati te naloge in takoj postaviti ta 
vprašanja na dnevne rede. Dokopati se moramo do točne ocene stanja in se 
dogovoriti za politične akcije. Krajevne skupnosti in temeljne organizacije 
združenega dela morajo imeti takšen položaj, kot ga imajo v celotnem življenju 
naše samoupravne socialistične družbe, tudi glede splošnega ljudskega odpora. 

Ne moremo namreč doseči dobrih rezultatov in dobre pripravljenosti na 
vojno, če se ne bodo vsi dejavniki na ravni krajevne skupnosti, občine in pokra- 
jine uskladili svojega dela pri reševanju tistih vprašanj, ki jih lahko racionalno 
in učinkovito rešijo le skupno. Tu dajemo posebno mesto in vlogo Socialistični 
zvezi, ki naj s svojimi koordinacijskimi odbori, s svojo frontno organiziranostjo 
prevzame iniciativo za splošno vključitev živih in materalnih sil za ljudsko 
obrambo. 

Menimo, da moramo ločiti, kaj je odbor splošnega ljudskega odpora v 
krajevni skupnosti, v temeljni organizaciji združenega dela, v šoli itd., in kaj 
je koordinacijski odbor pri krajevni in pri občinski konferenci Socialistične 
zveze. Najbrž bodo morale biti konkretne rešitve odvisne od velikosti krajevnih 
skupnosti in od njene'družbenoekonomske strukture. O tem menimo, ne more 
biti nejasnosti. V majhni krajevni skupnosti lahko tudi izvršni odbor Sociali- 
stične zveze ali manjša komisija ali celo posameznik prevzame funkcijo ko- 
ordinacije. Mogoče je tudi, da bo v manjši krajevni skupnosti^ že odbor SLO 
frontno sestavljen. Za nas je pomemben osnovni smisel splošnega ljudskega 
odpora, njegovo podružbljanje, njegove izhodiščne točke, česar pa brez frontne 
vloge Socialistične zveze ni mogoče uresničiti. Nobenega razloga ni, da v tem 
pogledu ne bi uspeh, če imamo že sicer opraviti z mnogimi uspešnimi akcijami, 
ki so rezultat frontne organiziranosti. Občinska vodstva Socialistične zveze 
morajo sedaj, skupno s političnimi vodstvi v krajevnih skupnostih, oceniti, 
kakšna naj bo organiziranost v posameznih primerih. 

Glede financiranja obrambnih priprav v krajevnih skupnostih menimo, da 
v dani situaciji ni možna drugačna pot kot pot skupnega programa krajevnih 
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skupnosti, temeljnih organizacij združenega dela in šol, v katerem naj bodo 
vidne prioritete. Temeljne organizacije združenega dela bodo morale za to 
zagotoviti določen prispevek kot obvezno obliko financiranja. Drugi del sred- 
stev pa naj bi bil rezultat sporazumov in dogovorov. Posebej bomo morali 
urediti financiranje v tistih krajevnih skupnostih, kjer ni temeljnih organizacij 
združenega dela in kjer ni ali pa je malo zaposlenih. Celoten sistem financiranja 
mora sloneti na kratko in srednjeročnih načrtih priprav za splošni ljudski odpor, 
v napore, za izdelavo katerih bi se morali vključiti vsi dejavniki, od temeljne 
organizacije združenega dela in krajevnih skupnosti naprej. Pri tem pa menimo, 
da se bodo morali sveti za ljudsko obrambo občin, še posebej pa občinski štabi, 
kot strokovni organi ter koordinacijske komisije pri Socialistični zvezi v politič- 
nem pogledu angažirati ter prevzeti odgovornost za izpeljavo te pomembne 
naloge. 

Ob zaključku razprave naj povem, da delavci in delegati naše pokrajine 
podpiramo sprejem tega prepotrebnega zakona ter da se bomo z vsemi silami 
zavzeli za njegovo uresničitev. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Libnik! Naprej, prosim! 
Ce nihče več ne želi razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam, da zbor 
sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije sprejema poročilo in današnji ekspoze 
o uresničevanju ustavnih načel o organiziranosti in pripravah družbe na splošni 
ljudski odpor in podpira v tem poročilu predložene naloge ter se zavzema za 
njihovo uresničevanje. 

2. Predlog za izdajo zakona o ljudski obrambi SR Slovenije, z osnutkom 
zakona, se sprejme. 

3. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
4. Pri pripravi predloga zakona naj upošteva pripombe, predloge in mnenj^t 

delovnih teles skupščine in zbora, pripombe občinskih skupščin in razpravo 
na današnji seji zbora, kakor tudi pismene pripombe skupin delegatov. 

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 sklep soglasno sprejel. 

Prehajam na 4. točko dnevnega reda, to je na gradivo o aktual- 
nih problemih nadaljnjega razvoja krajevnih skupnosti v SR Sloveniji, s pred- 
logom stališč, priporočil in sklepov o nadaljnjem samoupravnem razvoju kra- 
jevnih skupnosti v SR Sloveniji, ki ju je zboru predložil v obravnavo Odbor 
za družbenopolitični in komunalni sistem našega zbora. 

Obrazložitev gradiva in stališč smo poslušali na skupnem zasedanju. Pred- 
lagatelj je za svojega predstavnika v našem zboru določil tovariša Marka Po- 
dobnika, člana odbora. Analiza in predlog dokumenta sta bila objavljena v 
Poročevalcu št. 16 z dne 25. 7. 1975. 

Gradivo in predlog dokumenta so obravnavali: odbora za finance Zbora 
združenega dela in našega zbora, ki sta predložila skupno poročilo, in Zakono- 
dajno-pravna komisija, ki je prav tako predložila zboru pismeno poročilo. Obe 
poročili ste prejeli. Prejeli ste tudi stališča Skupščine občine Ljubljana-Šiška 
z dne 30. 9. 1975. Danes smo vam na klop predložili tudi amandmaje pred- 
lagatelja, to je našega odbora za družbenopolitični in komunalni sistem, mnenje 
Izvršnega sveta in dodatno poročilo Zakonodajno-pravne komisije. 
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Na podlagi gradiva, predloga akta in poročila odborov in Zakonodajno- 
pravne komisije ter stališč Skupščine občine Ljubljana-Siška pričenjam raz- 
pravo. Kdo želi besedo? Prosim. 

Razpravljal bo tovariš Ivan Miklavž, delegat iz občine Ljubljana-Moste- 
Polje! 

Ivan Miklavž: Delegacija občine Moste-Polje se v celoti strinja s 
stališči in sklepi o nadaljnjem samoupravnem razvoju krajevnih skupnosti. 
Imamo pa določene misli in predloge. 

Najprej bi opozoril, da o tem, da je krajevna skupnost opredeljena kot 
temeljna organizacija družbenopolitičnega sistema, govorimo in pišemo že več 
kot eno leto, vendar prave rešitve za kompleksno usmeritev za nadaljnji razvoj 
krajevnih skupnosti pričakujemo šele na podlagi gradiva, ki je sedaj pred- 
loženo v obravnavo vsem trem zborom Skupščine SR Slovenije. 

Ugotoviti moramo, da je zapleten problem razvoja krajevne skupnosti treba 
reševati v bodoče tudi s političnim usmerjanjem, glede katerega naj bi, razen 
zakonodajne regulative republike, sprejeli tudi političen dokument, ki bi po- 
magal k usmeritvi v novo vsebino odnosov med ljudmi, ki jih z zakoni ni 
mogoče urejati. 

Zlasti bi morali več napraviti na področju obveščanja delavcev in občanov 
v zvezi s pripadnostjo krajevnim skupnostim. Kdor je natančneje prebral pred- 
loženo gradivo o aktualnih problemih nadaljnjega razvoja krajevnih skupnosti 
v SRS, je lahko ugotovil, da je v tem gradivu oblikovanih veliko sklepov in 
želja ter interesov vseh dejavnikov, ki se v svojem delu srečujejo z razvojem 
krajevnih skupnosti. Dodani so tudi konkretni predlogi za hitrejše uresniče- 
vanje ustavnih načel. 

Posebej lepo in dovolj jasno so opredeljeni problemi razvoja samouprav- 
ljanja v krajevni skupnosti, povezanega z družbenopolitičnim sistemom in 
gledanega s položaja in vloge delavca in občana, ki se v medsebojnih interesih 
srečujeta, soočata in iščeta rešitve ža usklajevanje in razreševanje svojih naj- 
različnejših interesov in potreb, in sicer v določenem ožjem ali širšem območju. 
Iz vseh teh dogajanj je sestavljalcem gradiva uspelo oblikovati bogato vsebino, 
ki jo moramo brez odlašanja pričeti uresničevati na način, kot je bil povedan 
v uvodu. 

Zato predlagamo, da to gradivo delegati na zasedanju v celoti sprejmejo, 
še več, predlagamo, da se objavljeni predlogi stališč, priporočil in sklepov o 
nadaljnjem razvoju krajevnih skupnosti v SR Sloveniji oblikujejo kot dogovor 
delegatov Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora, 
ki naj se glasi: »Dogovor o skupnih nalogah za nadaljnji samoupravni razvoj 
krajevnih skupnosti in o zagotavljanju materialnih pogojev za čim hitrejšo 
preobrazbo krajevnih skupnosti.« 

Nadalje priporočamo, da Skupnost slovenskih občin čimprej izdela pogla- 
vitna načela za financiranje skupnih potreb krajevnih skupnosti ter načela, 
po katerih bi občine odstopile del svojih sredstev, to je davkov, taks in drugih 
davščin, krajevnim skupnostim. Z ureditvijo tega vprašanja bo mogoče reševati 
in odstranjevati večino stranskih vplivov, ki zavirajo delo na tem področju. 

Glede vsebine, napisane v 5. poglavju na 18. strani, v 6. alinei, priporočamo, 
da se o njej ponovno razpravlja, zlasti glede virov, iz katerih bodo delavci 
zagotavljali sredstva za financiranje krajevnih skupnosti. Tako napisana vse- 
bina je v praksi različno tolmačena in ne daje zagotovil, da se bodo na podlagi 
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te vsebine delavci dogovorili za vire, pač pa daje možnosti, da nekdo drug, 
v imenu delavcev, diktira, iz katerih virov bodo namenjali sredstva na podlagi 
samoupravnih sporazumov. Prav pri tem vprašanju je v praksi največ nejasnosti 
in delovnih napak. Sprašujemo se, zakaj moramo prav pri uresničevanju 
materialne baze krajevnih skupnosti imeti toliko težav, ko pa vedno ugotav- 
ljamo, da je krajevna skupnost temeljna samoupravna celica delovnih ljudi 
in občanov. Zato bi morah najprej usposobiti to celico za nemoteno delo 
in življenje v njej. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala! Naprej prosim! Besedo ima 
tovariš Vlado Gorišek, delegat iz Žalca! 

Vlado Gorišek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Ne bi komentiral predloga, ki je bil objavljen v Občanu in ki je danes 
pred nami. Mislim, da je takšen akt izredno potreben, zato je tudi v naši občini, 
po širokih razpravah tako v delovnih organizacijah kot tudi v krajevnih skup- 
nostih dobil vso podporo. Menim, da je ta akt izredno pomemben za nadaljnji 
razvoj krajevnih skupnosti in da omogoča pristop h konkretnemu izvajanju 
ustave in dokumentov Zveze komunistov, Socialistične zveze in zveze sindikatov. 
Krajevna skupnost tako postaja neločljiv člen v nadaljnji graditvi našega druž- 
benopolitičnega sistema. 

Brez dvoma nas v prihodnje čakajo zelo odgovorne naloge na področju 
nadaljnjega razvoja krajevne samouprave. Krajevno samoupravo moramo raz- 
vijati po naseljih, zaselkih in soseskah. Samo tako se bomo lahko tudi v kra- 
jevnih skupnostih uprli pojavu liderstva, lokalizma in podobnim tendencam 
ter se vključili v proces nadaljnjega razvoja družbenoekonomskih odnosov 
v krajevni skupnosti. 

Pri povezavi krajevnih skupnosti s temeljnimi organizacijami združenega 
dela se pri nas pojavljajo predvsem naslednja vprašanja: 

Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela so premalo vključeni 
v samoupravne mehanizme krajevnih skupnosti. V tistih krajevnih skupnostih, 
kjer je sedež temeljne organizacije združenega dela, so razmere nekoliko boljše, 
drugod pa je ta vključenost premajhna. Zlasti je šibka delegatska zastopanost 
delavcev iz temeljnih organizacij združenega dela, v nekaterih primerih pa je 
sploh ni. 

V temeljnih organizacijah združenega dela organi samoupravljanja v večini 
primerov ne razumejo ali nočejo razumeti, da je problematika krajevnih skup- 
nosti in težave, materialne in druge, s katerimi se v krajevni skupnosti srečujejo, 
tudi problematika delovnih ljudi v temeljnih organizacijah združenega dela. 
Dostikrat je navzoča tudi dvojna morala. Stališča posameznikov so v krajevnih 
skupnostih drugačna kot v temeljnih organizacijah združenega dela, kar je 
zlasti značilno pri vodilnih strukturah. Ni še v zadostni meri prodrla misel 
o neodtujljivi pravici delavca, da nameni del dohodka za potrebe krajevne skup- 
nosti, kjer živi in ureja svoje probleme ter zadovoljuje širše potrebe in obnavlja 
svojo delovno sposobnost. 

Naslednje vprašanje je financiranje krajevnih skupnosti. Prav pri tem se 
odraža, koliko delovni ljudje tvorno sodelujejo pri delitvi dohodka ter koliko 
ga namenjajo za krajevne skupnosti. 

V naši občini smo za nekatere krajevne skupnosti, ki se financirajo iz pro- 
računa, zagotovili določeno udeležbo pri nekaterih vrstah proračunskih dohod- 
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kov. Teh sredstev je sicer več kot pretekla leta, vendar odločno premalo za 
normalno funkcioniranje krajevnih skupnosti. 

Drugi vir so dohodki krajevnih skupnosti po samoupravnem sporazumu, 
ki je sklenjen med krajevnimi skupnostmi in temeljnimi organizacijami zdru- 
ženega dela, to je 250 dinarjev na zaposlenega delavca. Tu se že pričenjajo 
težave. Nekatere temeljne organizacije so svoje obveznosti že poravnale, druge 
pa iščejo vsemogoče izgovore in opravičila. 

Prava umetnost je dobiti dinar za delavca iz tistih temeljnih organizacij 
združenega dela, ki imajo sedež zunaj občine. V začetku leta smo v celjski 
regiji podpisali družbeni dogovor za financiranje krajevnih skupnosti, in sicer 
100 dinarjev na zaposlenega delavca. Kljub temu, da gre za majhen znesek, 
od tega družbenega dogovora ni ostalo nič, saj je ostal v celoti neuresničen. 
Lahko bi našteval primere, ko tudi po 100 delavcev iz ene krajevne skupnosti 
dela v drugih občinah ter niti z dinarjem ne pomagajo reševati problematike 
krajevne skupnosti, kjer živijo. Če se bo tako nadaljevalo, bodo posamezne 
manj razvite občine rezervoar delovne sile z nalogo, da rešujejo problematiko 
v krajevni skupnosti kakor vedo in znajo, nekatera območja pa bodo zaradi 
tega še naprej siromašela, kar bo povzročalo dodatne težave. Takšen odnos do 
tega vprašanja je tudi ovira za hitrejši gospodarski razvoj. 

Brez dvoma drži, da tudi krajevne skupnosti niso vedno zastavile dovolj 
dobrih programov, ki bi jih lahko dale v odločanje delavcem v temeljnih or- 
ganizacijah združenega dela. Vendar to ne more biti opravičilo za pogostokrat 
neprizadet odnos do krajevnih skupnosti. Imamo tudi primere zglednega so- 
delovanja med krajevnimi skupnostmi in delovnimi organizacijami, kjer delovni 
ljudje in občani uspešno rešujejo vprašanja brez dolgotrajnega in utrujajočega 
dogovarjanja. 

Moram poudariti, da se tudi družbenopolitične organizacije, tako sindikat 
kot SZDL pa tudi ZK, niso dovolj poglobile v problematiko in vlogo krajevnih 
skupnosti ter v materialne težave, ki pestijo krajevne skupnosti. Zato je nujno, 
da problematika v krajevnih skupnostih najde ustrezno mesto v akcijskih pro- 
gramih družbenopolitičnih organizacij. 

Prostorski in kadrovski problemi krajevnih skupnosti so prav tako ne- 
odložljivi. V večjih krajevnih skupnostih so ta vprašanja delno rešena, v 
manjših krajevnih skupnostih pa zelo slabo. Glede rešitve prostorskega vpraša- 
nja menim, da bi kazalo v predlogu stališč nakazati bolj konkretne rešitve, 
tudi vire sredstev, vprašanja glede obveznega pologa itd. Ce se vprašanje finan- 
ciranja krajevnih skupnosti ne bo uredilo, prav tako ne prostorski problemi, 
potem nam bodo ta vprašanja še dolgo časa povzročala resne težave. 

Kot smo že ugotovili, daje predloženo gradivo potrebno- izhodišče za 
nadaljnji razvoj krajevne skupnosti in krajevne samouprave, povezano z delov- 
nimi ljudmi in temeljnimi organizacijami združenega dela. Vendar bi le kazalo, 
v gradivu ali pa v dokumentih, ki bodo izhajali iz njega, zaostriti vprašanje 
financiranja krajevnih skupnosti in kritično oceniti indolentnost in oportunizem 
tistih temeljnih organizacij združenega dela, ki nimajo razumevanja ali pa ki 
nočejo imeti razumevanja za potrebe krajevnih skupnosti, temveč se izkorišče- 
valsko obnašajo do krajevnih skupnosti, v katerih delavec živi. 

V okviru republike je sprejet ustrezen družbeni dogovor, ki bo urejal te 
obveznosti vsaj v načelu. Ker bo proračun verjetno še nekaj časa pomemben 
dejavnik pri financiranju krajevnih skupnosti, je potrebno v okviru splošne 
porabe zagotoviti občinam, kjer je splošna poraba nizka, dodatna sredstva 
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oziroma omogočiti porazdelitev sredstev, pri čemer bi se republika odpovedala 
nekaterim dohodkom. Ni sprejemljivo, da se za republiški proračun ali pro- 
račune samoupravnih interesnih skupnosti zagotavljajo sredstva, v občinah pa 
se moramo ubadati pogostokrat z nerešljivimi problemi, pri čemer smo delež- 
ni kritike o obremenjevanju gospodarstva. 

Finančne problematike v krajevnih skupnostih, vsaj v našem območju, pa 
tudi drugje, ne moremo vedno reševati ali pa nenehno reševati samo s samo- 
prispevki in podobnim zbiranjem finančnih sredstev, dodatnim obremenjeva- 
njem občanov in podobnim. Zato predlagam, da mora biti ta problematika v 
stališčih bolj konkretno obdelana in ne le okvirno nakazana. Skratka, skladno 
z vsemi sprejetimi dokumenti in izrečenimi besedami je potrebno aktivno 
pritegniti v akcijo zlasti sindikate ter Socialistično zvezo delovnega ljudstva. 

Predložena stališča in priporočila morajo postati izhodišča v vseh občinah 
za nadaljnjo akcijo na področju uveljavljanja krajevne skupnosti v našem 
družbenopolitičnem sistemu. To je sicer v uvodnem izvajanju kot tudi v gra- 
divih nakazano, vendar bi rad podčrtal, da je v praksi ta zadeva izredno težka, 
da se srečujemo s težkimi problemi ter da na krajevne skupnosti dejansko 
prenašamo veliko kompetenc, pri čemer pa ne zagotavljamo ustreznih pogojev 
za njihovo delo. Zato menim, da je treba v končni redakciji predloženih gradiv 
izredno ostro obsoditi nekatere negativne tendence, ki se pojavljajo pri uresniče- 
vanju družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov. 

Za celotno gradivo skupaj s stališči in predlogi bom po pooblastilu naše 
delegacije glasoval brez pridržkov! 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, tovariš Gorišek! Besedo ima 
Rado Ostrouška, delegat iz občine Koper! 

Rado Ostrouška: Tovarišica predsednica, tovariši delegati! Na skup- 
ni seji delegatov Zbora združenega dela in Zbora krajevnih skupnosti smo 
obravnavali gradivo za današnjo sejo, predvsem pa smo se osredotočili na 
javno razpravo, ki je sedaj v teku. 

Ker je o vprašanjih financiranja, ki je zelo pereče in glede katerega je 
precej neenotnih gledanj danes že bilo govora, se pri tem ne bi zadrževal. Za- 
držal se bom pri vprašanju, ki je bilo mimogrede ocenjeno v izvajanju tovariša 
Florjančiča, namreč pri odnosu upravnih organov v občini do samoupravnih 
skupnosti. V javni razpravi so razpravljalci namreč menili, da je premalo po- 
udarjena vloga občinskih upravnih organov pri razvijanju krajevne skupnosti 
v duhu ustavnih določil (tretja alinea III. poglavja). Glede na to, da se vedno 
večji del prejšnjih delovnih področij občinskih upravnih organov, v skladu s 
postavljenimi cilji razvoja samoupravljanja, prenaša na samoupravne interesne 
skupnosti ali na druge širše samoupravne organe, se vloga občinskih upravnih 
organov nujno spreminja. Zato se pri določanju bodočega položaja teh organov 
glede na krajevne skupnosti v pričujočih sklepih ne moremo ustaviti samo pri 
zahtevi, naj le-ti dajejo večjo strokovno pomoč delegacijam v krajevnih skup- 
nostih, temveč moramo določiti, naj se občinski upravni organi popolnoma pri- 
lagodijo in preoblikujejo v skladu s svojo novo vlogo do temeljnih samouprav- 
nih celic, kot sta krajevna skupnost in temeljna organizacija združenega dela, 
ki ju nakazuje ustava, in postanejo, skupaj z drugimi strokovnimi službami 
samoupravnih interesnih skupnosti, široka kadrovska in strokovna opora teh 
skupnosti in njihovih organov in delegacij. V ta namen pa ni dovolj samo to, da 
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zadolžimo za krajevne skupnosti posamezne člane izvršnih svetov. Ker ti odnosi 
niso točno opredeljeni, občinski upravni organi sedaj pogosto ravnajo tako, kot 
da so organi krajevne skupnosti njihova podaljšana roka, kar je nedopustno, saj 
se s tem podaljšuje preživeli status teh organov kot organov državne uprave. 
Pri tem seveda ne mislimo na tisti del občinskih upravnih organov, ki oprav- 
ljajo razne zgolj upravno-pravne zadeve. 

Za delovanje teh upravnih organov vlagamo velika materialna sredstva in 
bi bilo protiustavno-, če bi le-ta najmanj koristila razvoju prav takih osnovnih 
samoupravnih celic, kot sta krajevna skupnost in temeljna organizacija zdru- 
ženega dela, katere hočemo predvsem razvijati. Zato je bil v javni razpravi 
podčrtan tudi zaključek iz analize vloge, sestave in položaja občinskih izvršnih 
svetov, ki jo je pripravila Skupnost slovenskih občin. Po tem zaključku je 
sedanji neopredeljeni položaj občinskih upravnih organov predvsem posledica 
preveč splošno opredeljenih nalog upravnih organov v občinskih statutih in 
tudi pomanjkanja ustreznih predpisov o organizaciji upravnih organov. 

V javni razpravi je bilo končno tudi podčrtano, da bi morala Skupščina 
SR Slovenije v sklepih o nadaljnjem razvoju krajevnih skupnosti poudariti 
nujnost takojšnje ustanovitve komunalnih in drugih samoupravnih interesnih 
skupnosti, zlasti s tistih področij, ki so še vedno predvsem v pristojnosti krajev- 
nih skupnosti, njihova materialna osnova pa še ni sistemsko urejena. 

Pooblaščen sem, da to, kar sem povedal, poudarim in da v celoti glasujem 
za akt, ki je predložen! 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa, tovariš Ostrouška! Ker bi se 
tudi sama želela vključiti v razpravo, bi prosila tovariša podpredsednika zbora, 
da prevzame vodstvo seje. 

Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši delegati! Dovolite mi, da se 
tudi sama vključim v razpravo o izredno pomembni problematiki, to je proble- 
matiki nadaljnjega razvoja krajevnih skupnosti v naši republiki. Naš zbor ima 
pri tem nedvoumno še prav posebno vlogo. Glede na sestavo in glede na pri- 
stojnosti mora prav v tem zboru priti do izraza jasna in odprta ocena doseženega 
stanja, opredeliti se moramo do odprtih vprašanj in zavzeti jasno in odločno 
stališče glede nadaljnje usmeritve procesa vsebinskega preoblikovanja krajev- 
nih skupnosti, če hočemo doseči njihovo popolno preobrazbo in uveljavitev v 
skladu z novo ustavo. 

Nedvomno drži, da smo že v dosedanjem procesu dosegli pomemben na- 
predek, res pa je tudi, da so v praksi, pristopih, v miselnosti in tudi v težnjah 
še zelo velika razhajanja, ki bi lahko tudi ogrozila uresničitev krajevne skup- 
nosti kot novega družbenoekonomskega odnosa oziroma jo zaradi neosveščeno- 
sti zadrževala izven tega odnosa in je ne upoštevala kot osnovno samoupravno 
obliko organiziranosti delovnih ljudi in občanov, ki se v njej združujejo zaradi 
uresničevanja skupnih interesov in potreb. 

Ugotovimo lahko*, da je bila v zvezi s to problematiko v naši republiki 
že nekaj mesecev velika družbenopolitična aktivnost, ki je predvsem zajela 
obravnave v krajevnih skupnostih in zborih krajevnih skupnosti v občinskih 
skupščinah, pa tudi v organih Skupnosti slovenskih občin, v konferencah So- 
cialistične zveze delovnih ljudi in v sindikatih, kakor tudi v posebnih problem- 
skih posvetih, ki smo jih organizirali skupaj s temi organizacijami. Ta široka 
aktivnost je nedvomno prispevala k celoviti, jasnejši predstavi o tem, kakšno 
pot je treba ubrati, da bi dosegli popolno ustavno afirmacijo krajevne skupno- 
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sti. Hkrati pa je tudi pokazala na dejstvo, da mnogi problemi še niso prebro- 
đeni in da smo v določeni meri še prav na začetku poti. In prav ti odprti pro- 
blemi vlečejo marsikje voz na tirnice stare prakse in starih odnosov. Tak proces 
gre marsikje tudi povsem podzavestno1, prav gotovo marsikje pa tudi v naj- 
boljši želji, da se stvari premaknejo naprej in da se uredijo, kolikor niso 
urejene. 

To smo lahko ugotovili v mnogih primerih, v mnogih razgovorih, ki smo 
jih imeli v tem času v naši republiki. Iz teh primerov pa lahko tudi zaklju- 
čimo, da ni mogoče računati s tem, da bo ta proces v prihodnje spontan, če si 
delovni ljudje in občani ne bodo svesti tega, da gre za uresničevanje spleta celo- 
vitih medsebojnih odnosov, ki se prepletajo od kraja, kjer delamo in ustvarjamo 
dohodek, do kraja, kjer uresničujemo osebne in skupne interese in potrebe. 

Ta odnos se oblikuje kot sestavni del združenega dela. Zdi se mi, da se 
prav v tem pogledu v tem trenutku marsikje še daje koncesija prakticističnemu 
gledanju na uresničenje vseh teh razmerij, kar je tudi v razpravi govornikov 
pred menoj bilo poudarjeno, še posebej pa med krajevnimi skupnostmi in 
temeljnimi organizacijami združenega dela v tem smislu, kot da marsikje 
krajevne skupnosti še vedno prosjačijo, organizacije združenega dela pa na te 
prošnje reagirajo tako ali drugače. Marsikje se zadovoljujemo z oceno, da so 
ti odnosi še kar dobri, če ima organizacija združenega dela, kar pa se zgodi vča- 
sih in v glavnem samo prek vodilnih struktur, posluh in razumevanje za potre- 
be krajevnih skupnosti, če le-tem kaj prispeva. 

Menim, da moramo prav v tem smislu storiti odločen odmik od tega pri- 
stopa in od takega pojmovanja. Delavec, ki ustvarja dohodek v temeljni orga- 
nizaciji združenega dela, mora v celoti odločati o tem, kaj je njegov interes in 
kako naj se dohodek, kakršen pač v posameznih delovnih organizacijah je, 
ustvarja in porabi, in sicer tako za razširitev materialne osnove v lastni organi- 
zaciji združenega dela kot tudi za njegove oziroma skupne potrebe v kraju 
kjer živi, in sicer ne glede na to, ali je organizacija v istem kraju ali izven njega. 

Ni pa nikjer rečeno, da mora takšen pristop in takšen odnos zaradi tega, 
ker vključujemo v splet vseh teh odnosov krajevno skupnost, pomeniti višjo 
obremenitev gospodarstva. Gre za to, da vemo, da naj bi delavec obravnaval 
doseženi dohodek in odločal o njegovi porabi tako, da bo imel pregled nad 
posamičnimi in skupnimi nalogami in potrebami v celoti, da se bo dogovarjal 
in sporazumeval o prioriteti nalog, ki pomenijo tudi pogoje za življenje in delo 
njega in njegove družine. Šele s tem bomo uresničili intencijo nove ustave in s 
tem humanizacijo vseh medsebojnih odnosov. In za to gre. Izjemna priložnost, 
da obračunamo z dosedanjo prakso, se ponuja prav sedaj, ko se dogovarjamo 
na vseh ravneh pri vseh nosilcih samoupravnega planiranja o osnovah sred- 
njeročnega družbenega plana občin in republik. 

Občinski plani morajo biti zgrajeni iz planov in razvojnih programov temelj- 
nih organizacij združenega dela in krajevnih skupnosti ter samoupravnih inte- 
resnih skupnosti za posamezna področja družbenih dejavnosti. Ko govorimo o 
usklajevanju planskih ciljev in nalog, mislimo pri tem na usklajevanje tako 
med temeljnimi organizacijami združenega dela kot tudi med krajevnimi skup- 
nostmi, in sicer za skupne naloge, nadalje na usklajevanje med temeljnimi or- 
ganizacijami združenega dela in krajevnimi skupnostmi glede nalog, ki naj se 
uresničujejo v kraju, kjer delavec živi, ter med temeljnimi organizacijami 
združenega dela, krajevnimi skupnostmi in samoupravnimi interesnimi skup- 
nostmi za naloge, ki se uresničujejo v samoupravnih interesnih skupnostih, in 
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nato do plana v občini in republiki. Nasprotna pot seveda ne bi bila pravilna in 
ni mogoča. Kolikor pa bomo pustili, da se bo vsak od teh nosilcev dogovarjal 
ločeno in kolikor bomo dopuščali neko medsebojno tekmovanje po načelu 
»kdor prej pride, prej melje«, potem seveda tega srečujočega in medsebojno 
uskladenega planiranja nismo dobro razumeli. 

Materialna osnova za delo in razvoj krajevne skupnosti se zaradi tega 
lahko uresničuje samo na podlagi plana in programa krajevne skupnosti. Pri 
dogovorih in sporazumih o skupnem interesu in o skupnih nalogah pa bo 
hkrati možen tudi dogovor o tem, za katere konkretne naloge v krajevni skup- 
nosti bo delavec izločal del doseženega dohodka v TOZD, za katere naloge bodo 
občine odstopile in odtujile posebne vire svojih sredstev, za katere funkcije 
krajevnih skupnosti je potrebno namenjati dopolnilna sredstva iz občinskih 
proračunov in za katere druge oblike zagotavljanja sredstev se bodo> delovni 
ljudje in občani morebiti odločali sami. 

Glede zagotavljanja sredstev za delo in razvoj krajevnih skupnosti, ki na 
svojem območju nimajo delavcev in zato ne možnosti za sporazumevanje s 
temeljnimi organizacijami združenega dela, je seveda treba zgraditi sistem so- 
lidarnosti. Pri tem pa sem mnenja, da je v tem primeru potrebna v prvi vrsti 
usmeritev na odstopanje delov občinskih sredstev, čeprav se strinjam s tem, 
kar je povedal tovariš Gorišek, da je vendarle treba to problematiko obrav- 
navati hkrati s celotno problematiko zagotavljanja materialne osnove krajevnih 
skupnosti. 

Na podlagi družbenega plana občine in programov in planov samoupravnih 
interesnih skupnosti se morajo zagotoviti sredstva za zadovoljevanje komunal- 
nih, socialnih, telesnokulturnih, zdravstvenovarstvenih in drugih skupnih po- 
treb delovnih ljudi in občanov krajevnih skupnosti. Menim, da bi z delno od- 
stopljenimi in direktnimi viri in dopolnilnimi sredstvi občin morali kriti druge, 
predvsem pa funkcionalne potrebe, ki niso pokrite prek drugih nosilcev in 
samoupravnih skupnosti. Pri tem verjetno gre za splošen ljudski odpor, za 
družbeno samozaščito, za upravljanje stvari v družbeni lastnini, varstvo okolja 
in podobno. To navajam kot primer, verjetno pa je takšnih stvari še več. Menim, 
da bomo zlasti v družbenem dogovoru morali te stvari jasneje opredeliti. 
Menim tudi, da morajo zbori krajevnih skupnosti še naprej imeti vlogo usmer- 
jevalca in usklajevalca interesov in potreb krajevnih skupnosti, skupaj z zbori 
združenega dela v občini, in se tudi odločati o prioritetnih razvojnih nalogah 
na tem področju. 

Še beseda, dve o nalogah uprave. Tovariš Ostrouška iz Kopra je o tem že 
govoril. Menim, da se niti v stališčih, ki so bila izražena v ekspozeju, niti v 
uvodni obrazložitvi ne razlikujemo bistveno od njegovih stališč. Prav gotovo je 
treba stvari postaviti tako, kot jih je opredelil tovariš Ostrouška. Uprava se 
dejansko mora prilagoditi novim odnosom in tudi preoblikovati v smislu nove 
ustave. Ne more prevzemati nalog, da bi se v imenu krajevnih skupnosti spora- 
zumevala in namesto njih dogovarjala, temveč mora dejansko nuditi krajevnim 
skupnostim kontinuirano, organizirano in povezano pomoč v procesu usklaje- 
vanja interesov, in sicer strokovno in tehnično pomoč. Ne more pa prevzemati 
funkcije krajevne skupnosti in se obnašati tako, kot da bi bila krajevna skup- 
nost njena podaljšana roka. 

Prepričana sem, da bo današnja razprava v vseh zborih naše skupščine 
-dejansko pomenila učinkovit korak naprej in da bo v sprejetih stališčih podlaga 
za nadaljnje delo. Seveda pa se pri tem zelo jasno zavedam, da moramo na 
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podlagi tega, kar bomo danes sprejeli v skupščini, delo nadaljevati. Nadaljevati 
bomo morali z reševanjem še odprtih problemov in tudi problemov, ki se 
bodo šele pojavili. Pri tem bomo morali v okviru Skupnosti slovenskih občin, 
pa tudi s sodelovanjem našega zbora in odbora ter Republiške konference 
Socialistične zveze in Zveze sindikatov še nadalje izločati vse negativne tendence 
in probleme, ki bodo še pred nami. Hvala lepa. 

Podpredsednik Stane Hrast: Tovarišici predsednici se zahvaljujem 
za njen prispevek v razpravi. Besedo ima Štefan Tratnik iz Lendave! 

Štefan Tratnik: Tovarišice in tovariši delegati! Želel bi spregovoriti 
o problematiki razvoja manj razvitih krajevnih skupnosti, predvsem manj raz- 
vitih obmejnih krajevnih skupnosti. Razvoj teh krajevnih skupnosti v primeru, 
če je cela občina manj razvita, in še obmejna, je posebno pereč zlasti glede 
zagotovitve finančnih sredstev. Kako to v praksi izgleda, bomo videli na 
primeru naše občine Lendava. 

Najprej moram ugotoviti, da so temeljne organizacije združenega dela samo 
v treh krajevnih skupnostih, da je celotna proizvodnja v glavnem delovno 
intenzivna in da so povprečni osebni prejemki dosti nižji od povprečnih republi- 
ških osebnih prejemkov v združenem delu. Akumulativna sposobnost kmetijstva 
je zelo nizka, velikost kmetij pa je v povprečju okoli 3 ha. Glavni vir financi- 
ranja teh krajevnih skupnosti je bil doslej krajevni samoprispevek, ki dosega 
ponekod do 5 '°/o neto osebnih dohodkov, še večji pa je odstotek od katastrskega 
dohodka, ki ga plačujejo kmetje. Sredstva, ki se zbirajo iz bruto osebnih 
dohodkov v temeljnih interesnih skupnosti, so majhna, zato pričakujemo soli- 
darnostno pomoč republiških interesnih skupnosti, kakor tudi tistih, ki zbirajo 
sredstva iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela. 

Pereč problem predstavlja razvoj komunalne infrastrukture, saj je večina 
krajevnih skupnosti, predvsem obmejnih, povezana s krajevnimi skupnostmi, 
kjer je industrija, s slabimi makadamskimi cestami. Se večji problem pa pred- 
stavlja slaba oskrba s pitno vodo, nekakovostna električna energija, slabe 
telefonske zveze in podobno. Posledica tega stanja je izseljevanje iz teh krajev- 
nih skupnosti, predvsem iz obmejnih krajevnih skupnosti. Upamo, da bo druž- 
beni dogovor o pospeševanju manj razvitih območij, predvsem manj razvitih 
obmejnih območij, zagotovil reševanje vprašanj šolstva, zdravstva, otroškega 
varstva, kulture in telesne kulture, ne vidimo pa možnosti reševanja problema- 
tike komunalne infrastrukture, predvsem v krajevnih skupnostih z večino 
kmečkega prebivalstva. 

Združeno delo v manj razvitih območjih mora skrbeti, seveda ob pomoči 
združenega dela iz razvitih območij, za odpiranje novih delovnih mest. Zato ne 
moremo pričakovati, da bi lahko združevalo več sredstev za razvoj komunalne 
infrastrukture krajevne skupnosti. Lahko ugotovimo, da poprečni osebni pre- 
jemki, ki so nižji od republiških osebnih prejemkov, in stopnje samoprispevkov 
iz neto osebnih dohodkov ustvarjajo občutno socialno razlikovanje med delavci 
v manj razvitih in razvitih območjih republike. Delegati skupine delegatov za 
Žbor občin republiške skupščine menimo, da mora družbena skupnost solidarno 
s finančno podporo reševati navedeno problematiko, saj bodo v nasprotnem 
primeru razlike še večje, lahko pa imajo tudi hude posledice, predvsem v ob- 
mejnih krajevnih skupnostih. Hvala lepa. 
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Podpredsednik Stane Hrast: Besedo ima tovariš Stojan Makovec! 

Sto j an Makovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati ! 

Iz gradiva, ki smo ga dobili, in iz današnjega ekspozeja bi lahko povzeli, 
da svetom krajevnih skupnosti nalagamo veliko dela in odgovornosti. Glede na 
to, da imamo mestne, primestne in podeželske krajevne skupnosti, ki so po 
velikosti zelo različne, od nekaj deset tisoč pa do le 100 prebivalcev, so tudi 
naloge krajevnih skupnosti zelo različne. 

Podeželske krajevne skupnosti so pri tem včasih v še težavnejšem polo- 
žaju, saj v največjih primerih v teh krajevnih skupnostih ni organizacij zdru- 
ženega dela. Ker iz teh krajevnih skupnosti delavci in občani odhajajo na 
delo v mestne in primestne krajevne skupnosti in tam ustvarjajo dohodek, je 
nedvomno prav, da se del tega dohodka solidarno preliva nazaj v podeželske 
skupnosti. S tem bi se tudi oslabil pritisk delavcev s podeželja v mesto, saj zanj 
v mestih ne bi bilo potrebno* graditi stanovanj in ne drugih objektov, ki jih 
zahteva večja gostota naseljenosti. Iz tega izhaja tudi obojestranska potreba in 
interes, da se vprašanje financiranja takšnih skupnosti rešuje solidarno. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala lepa, naprej prosim! Besedo ima 
tovariš Ahmet Kalać, delegat iz Maribora! 

Ahmet Kalać : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite, da spregovorim v zvezi z drugo fazo preoblikovanja krajevnih 

skupnosti, pred katero stojimo v Mariboru. Prvo fazo smo namreč zaključili 
s sprejemom novih statutov, v drugi fazi pa se predvsem ukvarjamo s proble- 
matiko prostorskega preoblikovanja in nove samoupravne organizacije znotraj 
krajevnih skupnosti v občini, z ustanavljanjem novih krajevnih skupnosti, no- 
vim sistemom financiranja skupnih potreb v krajevnih skupnostih in financira- 
njem funkcionalne dejavnosti, ki je že v teku. Nadalje se ukvarjamo z uskla- 
jevanjem srednjeročnih programov krajevnih skupnosti s programi interesnih 
skupnosti in temeljnih organizacij združenega dela, s sprejemom letnih in 
srednjeročnih programov, ki so prav tako v teku, ter z izdelavo novih obrambe- 
nih načrtov, in tudi z drugimi nalogami s področja pristojnosti krajevnih 
^kupnosti. 

Izvedbo teh nalog smo si zastavili. Zavedamo se, da zahtevajo temeljito in 
vsebinsko preosnovo krajevnih skupnosti, temeljnih organizacij združenega dela 
in interesnih skupnosti ter ustvarjanje pogojev za uspešno delo delegacij in 
delegatov v zboru krajevnih skupnosti v občinskih skupščini in v skupščinah 
interesnih skupnosti. Pred nami je tako neposredna naloga, da pospešimo pro- 
ces preoblikovanja krajevnih skupnosti v naravne življenjske celote, v katerih 
bodo občani povezani s skupnimi interesi in ki bodo občanom zagotavljale čim- 
bolj neposredno odločanje o njihovih skupnih potrebah in interesih. Ta akcija 
zahteva organiziran pristop in izdelavo kriterijev za prostorsko preoblikovanje 
sedanjih in oblikovanje novih krajevnih skupnosti, ki jih moramo še preveriti 
v širši javni razpravi v okviru Socialistične zveze. Med temi kriteriji je tudi 
predlog, pri nas v Mariboru, da se vse krajevne skupnosti, ki imajo več kot 
400 prebivalcev, razdelijo na več manjših krajevnih skupnosti. 

V mestnih in obmestnih krajevnih skupnostih skušamo najti ustrezne ob- 
like združevanja občanov v zborih stanovalcev in z vključevanjem hišnih svetov 
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v samoupravni mehanizem krajevnih skupnosti ter si prizadevamo za ustanav- 
ljanje odborov sosesk, odborov območnih zborov občanov in drugih oblik, v 
katere naj bi bih vključeni že izvoljeni delegati in tudi drugi občani. Takšna 
samoupravna struktura organov in oblika dela krajevnih skupnosti pa seveda 
vpliva na opredeljene naloge in družbeno vlogo krajevne skupnosti in zbora 
delegatov. 

V izvenmestnih krajevnih skupnostih poskušamo pospešiti proces ustanav- 
ljanja vaških oziroma območnih odborov ter svetov. Spremembe so nujno po- 
trebne zaradi obsežnosti terena, zaradi oddaljenosti od centra krajevne skup- 
nosti in strnjenih naselij, ki imajo ponekod vse pogoje za obstoj krajevnih 
skupnosti. Naj povem, da smo v Mariboru za obmejno območje že ustanovili 
takšno skupnost, ki povezuje sedem krajevnih skupnosti, ki ima svojo skup- 
ščino in ki je že prevzela določene naloge v zvezi s programiranjem in neka- 
terimi drugimi nalogami. Teritorialno in organizacijsko se bodo te krajevne 
skupnosti povezovale na primer v skupnost mestnih krajevnih skupnosti ali 
pa kot skupnosti na primer Dravskega polja, Slovenskih goric in podobno. 

V tej zvezi se zavedamo, da meja ne more biti ovira, tudi če gre za občinsko 
mejo. Menimo, da bomo v tako preoblikovanih krajevnih skupnostih dosegli še 
večjo družbeno aktivnost občanov, neposrednejši vpliv na dogajanja in reševanje 
problemov znotraj krajevnih skupnosti ter večji obseg in stopnjo združevanja 
sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb v krajevnih skupnostih oziroma 
občini. 

Večje število krajevnih skupnosti in množica novih odborov odpira iz- 
redno pereče vprašanje: vprašanje prostorov za sestajanje občanov in orga- 
nov krajevne skupnosti. V zvezi s tem smo predlagali, da se v okviru stano- 
vanjske skupnosti sistemsko zagotovi del sredtev za družbene prostore, da se 
prouči možnost vrnitve oziroma dodelitve prostorov krajevni skupnosti, ki so 
v preteklosti bili zgrajeni ali pa so že bili uporabljeni v te namene. Zavzemamo 
se za to, da se v krajevni skupnosti predvidi gradnja družbenih centrov ter da 
se v srednjeročnem programu upoštevajo tisti projekti, ki naj prispevajo k poce- 
nitvi gradnje. 

Tudi vprašanja ustanavljanja skupnih služb za več krajevnih skupnosti ne 
kaže zanemariti. Gre predvsem za knjigovodske usluge, informativno službo, za 
naloge s področja ljudske obrambe in civilne zaščite in podobno. 

Izdelava osnutkov srednjeročnih programov krajevnih skupnosti ni povzro- 
čila večjih težav, čeprav krajevna skupnost nima strokovnih služb. Ta problem 
smo rešili z ustanovitvijo določenih delovnih skupin iz vrst občanov, ki poma- 
gajo krajevnim skupnostim pri izdelavi programa. Tudi ekonomski center v 
Mariboru je bil udeležen na tem področju. Sedaj je v izdelavi povzetek osnut- 
kov programa, ki bo dan v razpravo vsem temeljnim organizacijam in kra- 
jevnim skupnostim oziroma interesnim skupnostim. 

Poglavitni problem glede programa je v tem, kako izpeljati javno razpravo, 
seveda s temeljnimi organizacijami združenega dela in interesnimi skupnostmi 
in doseči potrditev glede sofinanciranja oziroma zagotovitve sredstev za nji- 
hovo uresničevanje. Vprašanje usklajevanja programov TOZD, krajevnih skup- 
nosti in SIS na podlagi dogovarjanja in samoupravnega sporazumevanja je 
seveda dokaj težka naloga, česar se v celoti zavedamo. Pri tem ne gre le za 
organizacijsko-tehnične težave, temveč za sistem oblikovanja novih odnosov 
med temeljnimi organizacijami združenega dela kot nosilci družbenega plani- 
ranja in novih odnosov, ki izvirajo iz delitve dohodka temeljnih organizacij. 
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To pomeni, da mora vsaka temeljna organizacija izdelati srednjeročni program 
financiranja krajevne skupnosti oziroma financiranja skupnih potreb svojih 
delavcev in ga uskladiti s programom krajevnih skupnosti. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Kalać! Besedo ima tova- 
riš Jakob Berič: delegat iz občine Novo mesto in hkrati predstavnik Skupnosti 
slovenskih občin! 

Jakob Berič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite, da spregovorim kot delegat novomeške delegacije in pojasnim nekaj 
stališč in mnenj Skupnosti slovenskih občin, ki je intenzivno sodelovala pri 
pripravi gradiva, ki je danes na dnevnem redu. 

Najprej moram reči, da je o tem gradivu obširno razpravljala naša občinska 
skupščina oziroma delegacije v posameznih krajevnih skupnostih ter da smo 
o gradivu razpravljali tudi v delegaciji za republiško skupščino. 

Celotnemu gradivu je bila dana podpora. Menimo, da je bilo dejansko 
mnogo narejenega pri razvoju krajevnih skupnosti in uresničevanju ustavnih 
načel. Gradivo je dejansko skrbno pripravljeno, skrbno, kot smo danes videli, je 
bilo pripravljeno tudi uvodno poročilo k tej točki dnevnega reda. 

Ena od najpomembnejših ugotovitev, ki smo jo lahko prebrali v gradivu in 
tudi slišali v uvodnem poročilu, je, da vse krajevne skupnosti še niso sprejele 
svojih statutov, to je tistih temeljnih ustavnih aktov, ki urejajo medsebojne 
odnose. Pri tem je še posebej pomembno, to smo tudi v Skupnosti slovenskih 
občin ugotovili s posebno analizo, da tudi tiste krajevne skupnosti, ki imajo 
statute, teh statutov niso v celoti uskladile z novimi ustavnimi načeli. Zato 
Skupnost slovenskih občin na podlagi že sprejete analize predlaga, da se statuti 
vseh krajevnih skupnosti v naši republiki dejansko uskladijo z ustavnimi 
načeli. Takšen sklep smo sprejeli na posebnem republiškem posvetu Skupnosti 
slovenskih občin v Mežici. Podobno stališče smo sprejeli tudi v Sežani. Tudi 
tam je Skupnost občin sodelovala, rekel bi, kot soorganizator posebnega posveta 
o krajevnih skupnostih, ki so ga organizirale Skupščina SR Slovenije, Republi- 
ška konferenca Socialistične zveze ter Skupnost slovenskih občin. 

Naslednje vprašanje, o katerem je razpravljala Skupnost slovenskih občin 
in o katerem je bilo danes precej povedanega, je vprašanje financiranja krajev- 
nih skupnosti. Eden od navzočih delegatov je danes pozval Skupnost slovenskih 
občin, naj izdela potrebna navodila o financiranju krajevnih skupnosti. Zahteva 
se lepo glasi, vendar smo že slišali na današnji razpravi, zlasti v uvodnem 
poročilu, da najbrž nekih enotnih obrazcev za celo Slovenijo' o financiranju 
krajevnih skupnosti ne bo. Moram reči, da je sekcija za krajevne skupnosti 
Skupnosti slovenskih občin v sodelovanju z Republiško konferenco Socialistične 
zveze pripravila določena stališča glede financiranja krajevnih skupnosti. Pre- 
pričan pa sem, da tako kot je v poročilih rečeno, oziroma v uvodnem poročilu, 
nekega splošnega obrazca, ki bo sprejemljiv za vse krajevne skupnosti, za vse 
občine, za vse sredine, najbrž ne bo. 

Poseben problem pri financiranju krajevnih skupnosti je v tem, kako 
dejansko uresničiti načelo, po katerem je potrebno trajno zagotavljati mate- 
rialne osnove krajevnih skupnosti, v skladu z ustavnimi načeli. V razpravah 
v Skupnosti in danes v Skupščini smo slišali, zlasti pa je to slišati v samih 
krajevnih skupnostih, da naj se financiranje krajevnih skupnosti vključi v tako 
imenovano skupno porabo, to je v breme bruto osebnega dohodka. To stališče 
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je bilo zavzeto tudi na posvetu, ki ga je organizirala Republiška konferenca 
SZDL, sprejela pa sta ga tudi posveta v Sežani in Mežici. Kljub temu pa v 
celoti vseh zadev, zlasti komunalnih, ne bomo mogli financirati s pomočjo pri- 
spevka iz bruto dohodka. Prav pa bi bilo, da republiški pristojni upravni organ 
poskuša to zadevo proučiti do sprejema stališč glede skupne porabe za pri- 
hodnje leto. 

Moram poudariti, da se pri financiranju krajevnih skupnosti ali kakor 
pravimo, zagotavljanju materialne osnove na vseh posvetih premalo poudarja 
pomen dejanskega financiranja potreb krajevnih skupnosti prek samoupravnih 
interesnih skupnosti. Tako v mnogih razpravah zasledimo, kot da to sploh ni 
financiranje krajevnih skupnosti. Zato si je zadala Skupnost slovenskih občin 
za enoi od temeljnih nalog, da poskuša analizirati odnose samoupravnih inte- 
resnih skupnosti in v sodelovanju z družbenopolitičnimi organizacijami okrepiti 
in osvetliti sodelovanje delegatov v samoupravnih interesnih skupnostih z dele- 
gati občinske skupščine. 

V analizi, ki smo jo dobili, je razmeroma močno poudarjeno vprašanje 
komunalne problematike. Zato je naša dolžnost, da spodbudimo delegate, tako 
občinske skupščine kot tudi delegate posameznih interesnih skupnosti, da na 
skupnih sejah, ki jih lahko v skladu z ustavo in statuti skličejo, podrobneje 
razpravljajo in nakazujejo rešitve tudi za druga področja in ne le za pod- 
ročje komunalnih dejavnosti. Vsi namreč ugotavljamo, da je dejansko premalo 
govora in nakazanih rešitev in iniciativ za hitrejše reševanje na primer vprašanj 
kulture. Malo je predlogov, kako spodbuditi delovne ljudi in občane v krajevni 
skupnosti, da to dejavnost še bolj okrepimo in da obogatimo delovnega človeka 
v krajevni skupnosti, kjer živi in dela. Enako velja seveda glede večje angaži- 
ranosti delegatov v drugih interesnih skupnostih, kot na primer za telesno kul- 
turo, šolstvo, izobraževanje, vzgojo, varstvo in tako dalje. Prav te interesne 
skupnosti so v mnogih občinah že dosti storile. Zatone v posameznih krajevnih 
skupnostih njihovi delegati zavedajo, da tudi samoupravna interesna skupnost za 
posamezno dejavnost lahko prispeva k hitrejšemu reševanju vprašanj in k 
bogatitvi življenja in okolja, v katerem delavec živi in dela. 

Se nekaj besed o samoupravnih sporazumih in o družbenih dogovorih. 
V uvodnem poročilu kakor tudi v dosedanji razpravi o tem ni bilo dosti 
govora. Skupnost slovenskih občin je na omenjenih posvetih posvetila posebno 
pozornost prav tema dvema samoupravnima instrumentoma, in sicer kako in 
katere stvari reševati v posebnem samoupravnem aktu, to je v samoupravnem 
sporazumu. To je bilo objavljeno tudi v Občanu, glasilu slovenskih občin. Mo- 
ram reči, da se ne zavzemamo za to, da se da neka skupna formula za vse 
samoupravne sporazume za vsa področja. Kljub temu, da so določena načela 
nakazana, so tudi kakšna, ki obvezujejo vse samoupravne subjekte, temeljne 
organizacije združenega dela, krajevne skupnosti, samoupravne interesne skup- 
nosti in seveda družbenopolitične organizacije, in ki govorijo o tem, kako urejati 
medsebojne odnose v krajevnih skupnostih. Na podlagi takšnih družbenih dogo- 
vorov smo predlagali, da naj bi sprejeli samoupravne sporazume, ki pa morajo 
biti konkretni. Tudi družbeni dogovori ne bodo v vsaki občini in v vsaki delovni 
skupnosti popolnoma enotni, čeprav bo zagotovljeno precejšnje število enotnih 
obveznosti. Zato predlagam, da v okviru Skupnosti slovenskih občin nadalje 
spodbujamo začeto razpravo in dejansko uresničimo ustavna načela o krajevni 
skupnosti. Pri tem bi rad tudi poudaril, da so delegati na vseh omenjenih 
posvetih, pa tudi v naši občini podčrtali, da je življenje v krajevnih skupnostih 
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dejansko zaživelo na načelih naše nove ustave, vendar je potrebno, kot je tudi 
v uvodnem poročilu rečeno, še mnogo storiti za njihovo popolno uveljavitev. 
Posebej poudarjam, da je za to predvsem potrebna široka in organizirana dejav- 
nost družbenopolitičnih organizacij v vseh sredinah, tako v temeljnih organiza- 
cijah in krajevnih skupnostih kot tudi v občinah. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Berič! Zeli besedo pred- 
stavnik Odbora? Tovariš Podobnik, prosim! 

Marko Podobnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Mislim, da mi pravzaprav preostane zelo malo odgovorov, ker je v glavnem 
že tovarišica predsednica odgovorila. Vseeno pa bi rad poudaril nekatere stvari. 

Eden izmed razpravljalcev je predlagal, naj bi sprejeli dogovor o uveljav- 
ljanju krajevnih skupnosti. Mislim, da je to nemogoče. Po poslovniku sprejema 
Skupščina akte, ki so našteti v 237. členu poslovnika Skupščine SR Slovenije, 
dogovor pa ni akt, ki bi ga sprejemali zbori. 

Vsa ostala vprašanja se v glavnem nanašajo na financiranje. Moram po- 
udariti, da je naš odbor pri oblikovanju tega dokumenta veliko razpravljal 
o tem. Poudarjam, da je bilo naše mnenje, da mora delavec ob zaključnem ra- 
čunu, ki razdeljuje sredstva za skupno porabo v delovni organizaciji, ravno 
tako upoštevati tudi krajevno skupnost. Gre torej za korak naprej, gre za spre- 
membo miselnosti. Delavci se namreč morajo zavedati, da so v delovnem 
času in izven njega proizvajalci in hkrati tudi krajani oziroma prebivalci kra- 
jevnih skupnosti. 

Še posebej se morajo zavedati tega na sejah delavskega sveta, ko se raz- 
deljujejo sredstva po zaključnih računih. Vsak realen plan dela krajevne skup- 
nosti, ki ga bo na seji delavskega sveta zagovarjal član sveta krajevne skupnosti, 
pa sem prepričan, da bodo delavci podprli. Mislim pa, da je bilo ravno tukaj 
v praksi največ pomanjkljivosti. 

Na vsak način pa so v dokumentu, o katerem govorimo, navedene tudi 
druge vrste financiranja, kot so na primer samoprispevki ter solidarno preli- 
vanje sredstev, o katerih smo tudi že govorili. Seveda pa ta dokument ne more 
konkretno reševati kakršno koli vprašanje, ker je to predvsem analiza stanja v 
krajevnih skupnostih. Mislimo pa, da bi ta vprašanja lahko reševali predvsem , 
z dogovori. Recimo, eno izmed vprašanj, ki se je pojavilo, je vprašanje pro- 
storov. Menimo na primer, da v krajevni skupnosti nikakor ne more biti gasilski 
dom last gasilcev niti ne šola last učiteljev in učencev, ampak je to last krajevne 
skupnosti. Seveda bi se s pametnim dogovorom ta vprašanja lahko reševala prav 
v tem okviru. 

Tovariš Makovec, če se ne motim, je diskutiral o aktivnosti in neaktivnosti 
raznih krajevnih skupnosti. Iz naše analize je razvidno, da največ delajo prav- 
zaprav manjše krajevne skupnosti in pa vaške krajevne skupnosti, mnogo več 
kot pa krajevne skupnosti v mestih in pa večje krajevne skupnosti. 

V razpravi je bilo omenjeno tudi vprašanje financiranja krajevnih skup- 
nosti, ki na svojem področju nimajo delovnih organizacij. Menimo, da bi 
moralo biti financiranje teh vrst krajevnih skupnosti na eni strani solidarnostno, 
na drugi strani pa bi morale delovne organizacije nameniti sredstva za vse 
krajevne skupnosti, iz katerih izhajajo njihovi delavci, seveda po številu 
delavcev. 



204 Zbor občin 

V imenu predlagatelja pa moram še povedati, da se ne strinjamo z amand- 
majem, ki ga je predložila Zakonodajno-pravna komisija k 7. alinei V. po- 
glavja. Odbor predlaga novo besedilo te alinee in to, da se predloženi amandma 
odborov za finance preoblikuje tako, da se glasi: »zagotoviti, da bo financiranje 
določenega dela programov krajevnih skupnosti v okviru dogovorjene družbeno- 
ekonomske politike vključeno v družbene dogovore o financiranju osebne, 
skupne in splošne porabe. V okviru družbenega dogovora o splošni porabi 
naj se oblikujejo tudi merila za poenoteno odmerjanje sredstev iz občinskih 
proračunov krajevnim skupnostim.« 

Tudi v letošnjem letu družbeni dogovor o splošni porabi določa, da se v 
občinskih proračunih zagotavljajo sredstva med drugim tudi za krajevne skup- 
nosti. Predvideva se, da se bodo stroški za redno delo krajevnih skupnosti po 
letu 1976, ko bo celovit sistem zagotavljanja sredstev za zadovoljevanje skup- 
nih potreb v krajevnih skupnostih trdneje izoblikovan, krili iz drugih virov 
in ne več iz občinskih proračunov. Za sedaj pa je potrebno, da povežemo na 
podlagi ustavnih izhodišč posamezne, že izoblikovane in nove elemente bodočega 
sistema financiranja krajevnih skupnosti v celovit sistem združevanja sredstev 
za potrebe krajevnih skupnosti. 

Predsednica Mara Žlebnik: Zakonodajno-pravna komisija ni sogla- 
šala z enim od prejšnjih amandmajev Odbora. Sedaj ga vi redakcijsko spre- 
minjate. Zato vprašujem predstavnika Zakonodajno-pravne komisije, če to 
redakcijsko spremenjeno besedilo ustreza intenciji Zakonodajno-pravne komi- 
sije! (Da.) 

Čeprav so bile na današnji seji zbora dane nekatere pripombe tudi 
k dokumentu, vendarle formuliranih amandmajev, ki bi spreminjali besedilo 
dokumenta, ni bilo. Kar pa smo dobili amandmajev in pripomb do danes od 
posameznih občinskih skupščin in skupin delegatov, so v celoti vključene v 
amandmaje Odbora oziroma v predlog dokumenta. 

Z današnjo razpravo pa razprave o teh problemih v našem zboru ne zaklju- 
čujemo, ampak bomo še nadalje spremljali vso problematiko skupno s Skup- 
nostjo slovenskih občin, Republiško konferenco Socialistične zveze, Sindikati 
itd. Menim, da so vse pripombe, ki so bile izrečene, dobrodošle in da jih bomo 
pri svojem nadaljnjem delu seveda morali proučevati in upoštevati. 

Ker smo razpravo zaključili, vas prosim, da glasujete o predlogu predlaga- 
telja, da se amandmaji Odbora štejejo kot sestavni del predloga stališč, pri- 
poročil in sklepov. Ce ste za ta predlog Odbora, prosim, da glasujete! (58 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli predlog Odbora. S tem so njegovi 
amandmaji postali sestavni del dokumenta. 

Sedaj moramo glasovati še o predlogu stališč, priporočil in sklepov o nadalj- 
njem samoupravnem razvoju krajevnih skupnosti v SR Sloveniji v celoti. 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo predlog stališč, priporočil in sklepov soglasno sprejeli. 
Odrejam 30 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.55 in se je nadaljevala ob 13.40.) 
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Predsednica Mara Zlebnik: Ker ni predstavnika k 5. točki dnevnega 
reda, prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o varstvu pred požarom. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije in za svoja predstavnika določil tovariša Branka Bračka, pod- 
sekretarja v Republiškem sekretariatu za notranje zadeve, in Martina Goloba, 
pomočnika republiškega sekretarja za notranje zadeve. 

Zeli predstavnik predlagatelja osnutek zakona še ustno obrazložiti? Tova- 
riš Golob, prosim! 

Martin Golob: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Nov zakon o varstvu pred požarom je potreben, da se z njim uskladi ure- 

ditev tega področja z ustavo SR Slovenije in da se da pravna podlaga za ob- 
vezno ustanovitev samoupravnih interesnih skupnosti za varstvo pred požarom. 
S predlaganim zakonom se želi: 

1. Doseči večjo in boljšo skrb za varstvo pred požarom, saj bodo v samo- 
upravnih interesnih skupnostih za varstvo pred požarom neposredno oblikovali 
politiko na tem področju in reševali vprašanja zaščite pred požarom vsi delovni 
ljudje in njihove organizacije. 

2. Spodbuditi organizacije in občane, da bodo na temelju družbene samo- 
zaščite posvetili več pozornosti problemom varovanja oseb in premoženja pred 
požarom. 

3. Omogočiti usklajevanje financiranja in programiranja varstva pred poža- 
rom z ekonomskim in družbenim razvojem. 

4. Opredeliti vlogo organov družbenopolitičnih skupnosti na področju var- 
stva pred požarom in zboljšati delo požarne inšpekcije. 

Osnutek zakona govori o pravicah in dolžnostih delovnih ljudi, da na teme- 
lju družbene samozaščite skrbijo za varstvo pred požarom. Tu je tudi določena 
obveznost ustanovitve samoupravne interesne skupnosti za varstvo pred poža- 
rom. Doslej to ni bila obveznost. 

Osnutek zakona nima določb o občinskih načrtih varstva pred požarom. 
Naselja, ki morajo imeti gasilsko enoto, se po njem ne določajo več v teh 
načrtih, ampak v programih samoupravnih interesnih skupnosti. 

Nadzorstvo nad izvajanjem predpisov na področju varstva pred požarom naj 
bi po osnutku opravljali organi požarne inšpekcije, to se pravi republiška in- 
špekcija, občinska in seveda medobčinska požarna inšpekcija, kjer ni možno 
ustanoviti občinske. 

V poglavju osnutka, ki govori o požarnih skupnostih, so predpisane osnove 
njihove organizacije ter razmerja do družbenopolitičnih skupnosti, vsa ostala 
vprašanja pa bodo urejena s samoupravnimi sporazumi in s statuti skupnosti. 

Poglavje o gasilskih organizacijah v osnutku ni več tako obširno kot v 
dosedanjem zakonu, saj se organizacija prostovoljnega gasilstva ureja v skladu 
z zakonom o društvih v statutu gasilskih organizacij. 

V 55. členu določa osnutek za gasilce teritorialnih poklicnih gasilskih enot 
prisotnost na delovnem mestu neprekinjeno v treh izmenah po 24 ur, ker to 
zahteva posebna narava njihovega dela. Drugačna ureditev bi zahtevala nove 
kadre in precejšnja dodatna sredstva za delo teh enot. 

Varstvo pred požarom naj bi se po osnutku financiralo s prispevki, dogo- 
vorjenimi s samoupravnim sporazumevanjem. 
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V dosedanji razpravi v skupščinskih telesih so bila ta izhodišča sprejeta. 
Odbori in Zakonodajno-pravna komisija so dali pripombe in predloge, ki jih 
bomo s predlogi in pripombami, ki bodo dane danes na tem zboru, skrbno pro- 
učili in upoštevali pri pripravi predloga zakona. Hvala lepa. 

Predsednica Mara 2 1 e b n i k : Hvala, tovariš Golob! K tej točki dnev- 
nega reda je bila povabljena tudi Gasilska zveza Slovenije. 

Osnutek zakona ste prejeli z dopisom z dne 23. 7. 1975. Obravnavala pa 
sta ga Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Poročili ste prejeli. Želita 
besedo predstavnika Komisije in Odbora? (Ne.) 

Na podlagi osnutka zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. K raz- 
pravi se je že prijavil Stane Polajnar, delegat iz občine Celje! 

Stane Polajnar: Skupina delegatov iz Celja meni, da je potrebno 
črtati določila 55. člena osnutka zakona v celoti. Ta člen je v nasprotju s 23. čle- 
nom zakona o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu. Vemo, da 
23. člen zakona o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu določa 
42-urni delovni čas v tednu oziroma 182-urni delovni čas v poprečju na mesec. 
Osnutek zakona o varstvu pred požarom uveljavlja tako razporeditev delovnega 
časa za teritorialne poklicne gasilce, da bi bili prisotni na delu 48 oziroma 72 ur 
tedensko oziroma 240 in več ur mesečno, kar pa daje pravico do povečanega 
osebnega dohodka za najmanj 58 ur, ki bi jih opravil tak poklicni gasilec prek 
polnega delovnega časa. Ta pravica pa bi bila kratena poklicnemu gasilcu 
teritorialne gasilske enote, če bi sprejeli spodbijam 55. člen osnutka zakona 
o varstvu pred požarom. 

Delegacija tudi predlaga, da se 65. člen osnutka zakona o varstvu pred 
požarom spremeni in naj se glasi: »Občani in prostovoljni gasilci, ki po 58., 59. 
in 63. členu tega zakona sodelujejo pri gašenju požara ter pri reševanju ljudi in 
premoženja, ki jih ogroža požar, imajo pravico do nadomestila osebnega do- 
hodka oziroma zaslužka, izgubljenega med njihovo odsotnostjo z dela.« Pred- 
lagana sprememba oziroma dopolnitev 65. člena je potrebna zato, da je bolj 
razločno poudarjena pravica prostovoljnih gasilcev do povračil osebnih dohod- 
kov in drugih stroškov zaradi izgube zaslužka iz delovnega razmerja ob gaše- 
nju ali reševanju. 

Predlagamo tudi združitev besedila 71. in 72. člena tako, da bi se 71. člen 
glasil: »Varstvo pred požarom se financira iz sredstev, ki jih v skladu s tem 
zakonom zberejo samoupravne interesne skupnosti za varstvo pred požarom, iz 
katerih se financira potreba poklicnih in prostovoljnih teritorialnih gasilskih 
enot, v skladu z načrtom o varstvu pred požarom občine in programom dela 
gasilskih enot.« Za združitev 71. in 72. člena v nov 71. člen se je delegacija od- 
ločila zato-, ker je treba zagotoviti, da se bo vsa dejavnost gasilskih organizacij 
financirala izključno prek Samoupravne interesne skupnosti požarnega varstva, 
tako kot se že financirajo druge dejavnosti v občini, kjer so že ustanovljene 
samoupravne interesne skupnosti. Hvala. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Polajnar! Želi še kdo 
razpravljati? Prosim, razpravljal bo Branko Božič, delegat Gasilske zveze Slo- 
venije ! 
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Branko Božič: Tovarišica predsednica, tovariši delegati! Pred vami 
je osnutek zakona o varstvu pred požarom, ki na novo ureja pomembno področje 
našega družbenega življenja in rešuje mnoga do sedaj nerešena vprašanja 
požarnega varstva in gasilstva v naši republiki. 

Gasilska zveza Slovenije je imela skupaj z občinskimi zvezami, društvi in 
poklicnimi enotami ves čas pripravljanja osnutka možnost aktivnega sodelovanja 
in vplivanja na besedilo oziroma na določila osnutka zakona o varstvu pred 
požarom. Kljub temu pa želimo ob sprejemanju osnutka opozoriti le na neka- 
tere, po našem prepričanju temeljne pripombe, ki niso v pristojnosti samo pred- 
lagatelja, ampak tudi drugih družbenih činiteljev v republiki: 

1. Ustava govori o družbenih organizacijah in njihovi vlogi v nadaljnjem 
razvoju naše samoupravne socialistične družbe. Omenja jih tudi osnutek zakona 
o ljudski obrambi Socialistične republike Slovenije, vendar ne pove, katere 
organizacije so to. Pri predlaganem osnutku zakona o varstvu pred požarom 
pa gre za konkretno določitev, da je gasilska organizacija družbena organizacija. 
Na to vprašanje je opozoril tudi Republiški svet za vprašanja družbene ure- 
ditve na svoji seji 15. junija letos. Citiram: »Opredeliti je treba kriterije, ki 
bi omogočali, da se naredi razmejitev med društvi in družbenimi organizaci- 
jami.« Sprejel je sklep, da naj Republiški sekretariat za notranje zadeve skupaj 
s Socialistično zvezo in Sekretariatom Izvršnega sveta za zakonodajo prouči 
vprašanje oblikovanja kriterijev za razlikovanje med družbenimi organizacijami 
in društvi v republiki Sloveniji. 

Zavedamo se, da je to vprašanje izredno delikatno in da bo priprava krite- 
rijev odgovorno in verjetno dolgotrajno delo, vendar pa naj bi bilo po našem 
mnenju to opravljeno do sprejetja tega zakona. Kljub temu menimo, da bodo 
morali biti kriteriji za priznanje družbene organizacije med drugim vsaj pomen, 
naloge in množičnost neke organizacije. 

Prepričani smo namreč, da bi morale organizacije, ki prostovoljno oprav- 
ljajo naloge, ki bi jih sicer morala organizirati in plačati družba, dobiti naziv 
družbena organizacija. Vsakoletni podatki o vlogi gasilskih organizacij pri 
gašenju požarov, pri poplavah in drugih elementarnih nesrečah so zadosten 
dokaz o pomembnosti te dejavnosti v naši družbi. 

2. Zakon naj bi še bolj poudaril družbeni interes za delo gasilskih organi- 
zacij z določilom, da opravljajo enote gasilskih organizacij, kadar varujejo ljudi 
in premoženje, javno funkcijo. 

3. Za gasilce operativce, ki so na reševalnih akcijah, na vajah in na stro- 
kovnem usposabljanju ter na poti tja in nazaj, naj zakon uveljavi v primeru 
nezgode ali posledic za zdravje določila, ki veljajo za nesreče na delovnem 
mestu. To naj uveljavi tudi takrat, kadar so gasilci v sestavu civilne zaščite. 

Primeri takih nesreč so redki. V zadnjih 10 letih je Gasilska zveza skušala 
rešiti vsega skupaj samo tri primere težjih nesreč in zato to po našem mnenju 
ne predstavlja za socialno zavarovanje skoraj nikakega bremena. Določilo pa 
bi izenačilo pravice poklicnih in prostovoljnih gasilcev in bi pomenilo zlasti 
veliko moralno oporo članom gasilskih društev. 

4. V skladu s programom oziroma z dosedanjimi požarno-varnostnimi na- 
črti naj bodo delovne organizacije zadolžene, da omogočijo vsaj vodstvenemu in 
tehničnemu kadru, to je poveljnikom, šoferjem in strojnikom gasilskih enot, da 
v primeru gasilskega alarma zapustijo delovno mesto in gredo na akcijo, ker bi 
v nasprotnem primeru lahko gasilska akcija močno oslabela oziroma zakasnila, 



208 Zbor občin 

da ne govorimo o tem, da je lahko v takem primeru pomoč gasilcev pri manjših 
ali pa tudi pri večjih nesrečah nestrokovna in pomanjkljiva. 

5. Gasilska zveza Slovenije naj skupaj z občinskimi gasilskimi zvezami za- 
gotovi organizacijsko in strokovno enotnost gasilske organizacije. Za to načelo 
smo se v naši republiki izrekli ob podpori Socialistične zveze, republiške skup- 
ščine in njenega izvršnega sveta že leta 1965 in to utemeljili tudi na 6. in 7. ga- 
silskem kongresu. 

Zato naj tudi ta zakon določi, da so poklicne in druge gasilske enote, ki 
niso društva, lahko člani gasilskih zvez. To določilo bo pomembno zlasti za 
vključevanje številnih gasilskih enot v temeljnih organizacijah združenega dela, 
ki se še vedno premalo vključujejo v strokovno vzgojo in sodelovanje z gasil- 
skimi društvi v preventivni dejavnosti. Manj velja to za poklicne gasilske enote, 
ki so že sedaj tesno povezane z občinsko zvezo in Gasilsko zvezo Slovenije. 

6. Na koncu predlagamo, naj zakon sprejme sankcije za zavarovalnice in 
njihove odgovorne osebe, če ne bodo odvajale tehnične požarne premije tisti 
požarni skupnosti, na območju katere je zavarovani objekt. 

S tem bi zagotovili požarnim skupnostim, da bi razpolagale z vsemi sred- 
stvi, ki jim pripadajo in da bi lahko imele tesnejše stike s temeljnimi organiza- 
cijami združenega dela pri reševanju vprašanj požarnega varstva. O tem pred- 
logu in vseh ostalih, ki sem jih navedel, smo razpravljali tudi s predlagateljem 
osnutka, ki v načelu nima nasprotnih stališč, vendar pa taka, ki so odvisna 
tudi od rešitev oziroma soglasja drugih činiteljev v republiki. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Pismene pripombe je predložil tudi 
tovariš Janez Zibelnik, delegat iz Domžal. Zeli še kdo besedo? (Nihče.) Ker ne 
želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme 
naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o varstvu pred požarom se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj upošteva! vse pripombe in predloge, dane 

v poročilih skupščinskih teles, pripombe skupin delegatov in pripombe, dane v 
današnji razpravi na seji zbora, kakor tudi pismene pripombe delegatov. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na informacijo o 
organiziranosti in učinkovitosti zdravstvene dejavnosti z vidika razporejenosti 
in delovne obremenitve zdravstvenih delavcev v SR Sloveniji. 

Informacijo je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svojega 
predstavnika določil tovariša dr. Dominika Komadino, namestnika predsednika 
Republiškega komiteja za zdravstvo, in socialno varstvo. Zeli predstavnik pred- 
lagatelja besedo? Prosim! 

Dr. Dominik Komadina: Tovarišica predsednica, tovarišice in to- 
variši delegati! Na pobudo delegatov Skupščine SR Slovenije, ki so zastavili 
vprašanje o organizaciji in delovanju ambulantne zdravstvene službe, zlasti 
glede čakanja na sprejeme pri specialistih in v bolnišnicah, smo pripravili 
informacijo o organiziranosti in učinkovitosti zdravstvene dejavnosti z vidika 
razporejenosti in delovne obremenitve zdravstvenih delavcev v SR Sloveniji. 
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Naš namen je bil zlasti ugotoviti, ali so za sedanje stanje krivi objektivni 
kadrovski in organizacijski razlogi. V ta namen smo z anketo zbrali nekatere 
specifične podatke, s katerimi smo skušali osvetliti dejansko stanje na tem 
področju. Drugi podatki v informaciji so zbrani iz gradiv redne zdravstvene 
statistične poročevals.ke službe. S to informacijo smo tudi želeli spodbuditi 
hitrejše reševanje nekaterih nezadovoljivih kadrovskih razmer v zdravstveni 
dejavnosti, doseči čim bolj enakomerno obremenitev zdravstvenih delavcev ter 
enakopraven položaj uporabnikov zdravstvenega varstva, kadar uveljavljajo 
svoje pravice do zdravstvenega varstva. 

Našo informacijo so že obravnavale samoupravne interesne zdravstvene 
skupnosti in zdravstvene organizacije, ki podpirajo osnovne ugotovitve in naka- 
zane usmeritve v predlaganih ukrepih. i 

Predstavniki Kliničnega centra pa pripominjajo še, da v informaciji niso 
dovolj upoštevane njihove specifičnosti, kot so učna dejavnost in znanstveno- 
raziskovalno delo, kakor tudi tehnične in organizacijske težave v zvezi z gradnjo 
Kliničnega centra. 

Po njihovem mnenju kadrovski normativi ne ustrezajo povsem stopnji 
razvoja medicinske znanosti. Sicer pa tudi oni podpirajo predlagane ukrepe za 
zboljšanje učinkovitosti in racionalnosti zdravstvenega varstva. Posebej smo 
zaskrbljeni zaradi dosedanjih gibanj, zlasti v specializacijah, saj bodo nekatere 
klinične stroke z došblanjem sedanjih specializantov že prekoračile normative 
za leto 1980, druge pa postajajo še bolj deficitarne, zlasti osnovno izvenbolniš- 
nično zdravstveno varstvo. 

Zavedamo se, da zgolj z administrativnimi ukrepi ne moremo dokončno 
rešiti še bolj zapletenega stanja, zlasti glede kadrovske politike v zdravstvu. 
Zato pričakujem, da boste podprli v informaciji nakazane usmeritve ter dali še 
svoje konkretne predloge za zagotovitev učinkovitejšega in racionalnejšega 
zdravstvenega varstva, zlasti glede dejanskega stanja v naših območjih, kjer 
delovni ljudje in občani zadovoljujejo osnovne pravice do zdravstvenega varstva 
na ravni občine. Hvala. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala. K tej točki dnevnega reda je bila 
povabljena tudi Zdravstvena skupnost Slovenije. 

Informacijo ste prejeli s sklicem za 19. sejo zbora. Z dopisom z dne 30. 9. 
1975 ste prejeli dopolnilno gradivo Regionalne zdravstvene skupnosti Ljubljana 
k informaciji Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo o orga- 
niziranosti, učinkovitosti, razporeditvi in obremenitvi zdravstvenih delavcev 
v Sloveniji. 

Informacijo je obravnaval Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj, 
ki je predložil odboru pismeno poročilo. Poročilo ste prejeli. Prejeli pa ste tudi 
sklepe aktiva komunistov s področja zdravstva pri Izvršnem komiteju Predsed- 
stva CK Zveze komunistov Slovenije. 

Zeli predstavnik odbora še kaj dodati k poročilu? (Ne želi.) 
Pričenjam razpravo! K razpravi se je že pripravil Drago Benčina, pred- 

sednik Izvršnega odbora Zdravstvene skupnosti Slovenije. 

Drago Benčina: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! 

V organih Zdravstvene skupnosti Slovenije smo s posebnim interesom 
in pozornostjo obravnavali informacijo Republiškega komiteja za zdravstveno 
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in socialno varstvo, ki je danes na dnevnem redu vašega zbora. O njej je 
17. 7. 1975 razpravljal izvršilni odbor, 25. julija pa tudi oba zbora Skupščine 
Zdravstvene skupnosti Slovenije. Prav tako pa je bilo o tej informaciji veliko 
razprav na regionalnih posvetih. Informacija je bila pozitivno ocenjena pred- 
vsem zato, ker je pokazala na neustrezno razporejenost zdravnikov in prav 
zaradi tega tudi na premajhno učinkovitost osnovne zdravstvene službe. Zbudila 
je veliko pozornost, tako med zdravstvenimi delovnimi organizacijami in zdrav- 
stvenimi delavci kakor tudi v samoupravnih interesnih skupnostih. Večina 
nalog, ki jih informacija nakazuje, spada v pristojnost zdravstvenih skupnosti, 
kar je v skladu z njihovo vlogo, začrtano tako z ustavo kot z zakonom o zdrav- 
stvenem varstvu. 

Zal zdravstvene skupnosti v sedanji fazi še niso organizacijsko, predvsem 
pa ne kadrovsko dovolj usposobljene, da bi lahko same prevzele vse obveznosti, 
ki jih zahteva ugotovljeno stanje. Zato bo potrebno, da bodo k razreševanju 
nakazane problematike prispevali svoj delež tudi drugi dejavniki, zlasti še 
družbenopolitične organizacije in skupnosti. Osnovni vzrok nakazanih slabosti 
in pomanjkljivosti je po mnenju delegatov zdravstvenih skupnosti neustrezna 
organiziranost, kadrovska deficitarnost in preslaba tehnična opremljenost 
osnovne zdravstvene službe, kar onemogoča njeno racionalnost in učinkovitost. 

Dejstvo je, da je bila osnovna zdravstvena služba v zadnjem obdobju 
deležna premajhne družbene pozornosti. Prioriteta je bila dana bolnišnični 
službi, zlasti pa gradnji Kliničnega centra ter tako imenovanih regionalnih bol- 
nišnic, medtem ko se osnovna zdravstvena služba tako v materialnem kakor 
tudi v kadrovskem pogledu ni razvijala vzporedno z razvojem bolnišnične službe. 

Pojav, da se zdravstveni delavci, zlasti zdravniki, v zadnjem času vse bolj 
koncentrirajo v večjih mestih, posebno tam, kjer gradimo nove bolnišnice, 
ni slučaj, saj se zavedajo, da bodo v novih, modernih bolnišnicah boljši delovni 
in življenjski pogoji, medtem ko v osnovni zdravstveni dejavnosti takih pogojev, 
zlasti na podeželju, še dolgo ne bo mogoče zagotoviti. V veliki investicijski 
ekspanziji gradnje bolnišničnih kapacitet je bilo večkrat zelo poenostavljeno 
reševanje kadrovskih problemov. Namesto da bi z investicijskimi programi 
zagotovili potrebna sredstva za štipendiranje bodočih zdravstvenih delavcev, 
zlasti zdravnikov, so se bolnišnice posluževale enostavnejše poti, tako da so 
svoje kadrovske probleme reševale na ta način, da so sprejemale oziroma jemale 
osnovni zdravstveni službi prepotrebne zdravstvene delavce z visoko izobrazbo. 

Poleg negativnih posledic, ki jih zaradi take politike ugotavlja informacija 
Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo, je ugotovljeno, da je 
nesorazmerna koncentracija zdravstvenih delavcev v bolnišnicah oziroma v 
večjih središčih povzročila še druge probleme. Ko ravno v tem času ugotavljamo 
velik porast odsotnosti z dela zaradi bolezni in poškodb, ugotavljamo, da je pri 
tem osnovna zdravstvena služba prav zaradi občutnega pomanjkanja zdrav- 
nikov večkrat nemočna in nesposobna,, da bi se s temi problemi, ki vsekakor 
ne prispevajo k stabilizaciji gospodarstva, odločneje spoprijela. Čeprav je jasno, 
da je problem odsotnosti z dela širši in da ga tudi sicer zdravstvena služba 
ne bi mogla uspešno reševati brez sodelovanja temeljnih organizacij združenega 
dela, pa bi prav gotovo k razreševanju tega problema prispevala znatno več, 
če bi bilo na razpolago dovolj zdravnikov v osnovni zdravstveni službi. 

Tudi programi izobraževanja oziroma šolanja zdravstvenih delavcev niso 
delovali za odpravljanje koncentracije zdravnikov okrog bolnišničnih centrov. 
Studijski programi namreč preveč zapostavljajo vlogo zdravnika splošne prakse 
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in ne stimulirajo za delo v osnovni zdravstveni službi. Po drugi strani pa 
diplomante medicinske fakultete stimulirajo, da takoj po diplomi nadaljujejo 
s specializacijo oziroma s študijem na tretji stopnji. Da bi ta problem vsaj 
delno omilili in zajezili nepotrebno specializacijo na področjih, kjer imamo 
že dovolj specialistov, je bil vsekakor upravičen ukrep Republiškega komiteja, 
po katerem naj se specializacija dovoli samo za tista področja, kjer specialiste 
potrebujemo, na drugih področjih, kjer jih imamo vsaj zaenkrat dovolj, pa 
bi bilo neracionalno in tudi družbeno nesprejemljivo še nadalje omogočati 
specializacijo in s tem siromašiti osnovno zdravstveno službo. 

Po zaslugi družbenopolitičnih organizacij, zlasti pristojnih organov Cen- 
tralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, so bili v zadnjem času že 
sprejeti nekateri ukrepi in storjeni prvi koraki za spremembo politike vpisa 
na medicinsko fakulteto, kar naj bi preprečilo dosedanjo prakso, da so se na 
fakulteto vpisovali predvsem dijaki iz večjih središč, zlasti iz Ljubljane in da 
so po končanem študiju v teh središčih tudi ostali. Pri reševanju tega vpra- 
šanja se bodo morale aktivneje kot doslej vključiti tudi občinske in regionalne 
zdravstvene skupnosti, ki bodo morale poskrbeti za zadostno število kandidatov 
za vpis na medicinsko fakulteto po regionalnem principu, upoštevajoč zlasti 
potrebe osnovne zdravstvene službe. Le na ta način bo mogoče pričakovati, 
da se bodo diplomanti medicinske fakultete vračali v posamezne regije in na 
podeželje, kar je tudi edino zagotovilo, da bo zdravstvena služba na podeželju 
prišla do najpotrebnejših zdravstvenih kadrov. 

V razpravi je bila potrjena tudi domneva, da sedanja razporejenost zdrav- 
stvenih delavcev kaže na neustrezno funkcionalno in teritorialno organizi- 
ranost zdravstvene službe. Če bi bila namreč zdravstvena služba med seboj 
čvrsteje povezana, bi bilo mogoče razpoložljive kadre pravilneje razporediti. 
Odpadlo bi tudi nepotrebno in dolgotrajno razpravljanje glede pristojnosti in 
delitve dela med osnovo, specialistično in bolnišnično zdravstveno službo. 
Zato se v celoti strinjamo z mnenjem komiteja, da na tem področju še niso 
izkoriščene vse možnosti in da bodo potrebni odločni napori za boljšo organi- 
ziranost zdravstva v medicinskih centrih, sestavljenih organizacijah združe- 
nega dela in v drugih oblikah združevanja. 

Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije se je tudi strinjala, da je 
potrebno ob tako pomembnih zadevah, ki jih nakazuje informacija, organizirati 
širšo javno razpravo, predvsem v zdravstvenih delovnih organizacijah kakor 
tudi v temeljnih in regionalnih zdravstvenih skupnostih. 

2e doslej izražena mnenja in stališča delegatov v organih zdravstvenih 
skupnosti pa jasno nakazujejo, da bo potrebno sprejeti tudi naslednje ukrepe: 

1. V celoti je treba spremeniti politiko do osnovne zdravstvene službe, ki 
mora dobiti v srednjeročnem programu zdravstvenega varstva osrednje mesto. 
Potrebno je nuditi vsestransko pomoč, zlasti glede kadrovskih, organizacijskih 
in tudi materialnih pogojev. 

2. Odločneje moramo pristopiti k realizaciji možnosti za funkcionalno in 
teritorialno integracijo zdravstvenih delovnih organizacij, ob upoštevanju poli- 
centričnega sistema razvoja gospodarstva in družbenih dejavnosti. 

3. Povečati moramo napore za čimprejšnjo izgradnjo predkliničnih inšti- 
tutov medicinske fakultete, da bi lahko čimprej odpravili omejitev vpisa na 
medicinsko fakulteto, s spremenjeno kadrovsko politiko pa zagotoviti ustreznejši 
vpis študentov na to fakulteto. Spremenjeni študijski program pa mora zago- 
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toviti boljšo strokovno in. družbenopolitično usposobljenost zdravstvenih 
delavcev. 

4. Pri Zdravstveni skupnosti Slovenije je potrebno takoj formirati komisijo 
za izobraževanje in kadrovska vprašanja, ki naj bi v sodelovanju z drugimi 
zainteresiranimi odgovornimi dejavniki pristopila h kompleksnemu reševanju 
problematike na področju zdravstva. 

Ta komisija naj bi v najkrajšem času izdelala oziroma izpopolnila obstoječe 
kadrovske normative in pripravila predlog samoupravnega sporazuma o ka- 
drovski politiki na področju zdravstva, ki naj bi ga sklenile vse zdravstvene 
skupnosti. 

O kadrovski problematiki in izobraževanju zdravstvenih delavcev naj bi 
razpravljali poleg Skupščine Zdravstvene skupnosti Slovenije tudi pristojni 
zbori Skupščine Socialistične republike Slovenije. S tem namenom smo že 
predlagali izpopolnitev programa dela Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije. 

5. Nadaljevati je treba z uveljavljanjem svobodne menjave dela in s tem 
v zvezi s stimulativnejšimi oblikami nagrajevanja zdravstvenih delavcev. Pri 
tem je treba odpraviti razlike med posameznimi regijami zaradi različnih eko- 
nomskih pogojev. Prvi korak v tej smeri je bil že storjen letos s solidarnostnim 
združevanjem sredstev tudi za funkcionalne izdatke osnovne zdravstvene službe. 
V letošnjem letu so bile namreč deležne te pomoči tiste regionalne zdravstvene 
skupnosti, ki imajo večje število kmečkih zavarovancev oziroma zavarovanih 
oseb, kot Murska Sobota, Maribor, Celje in Novo mesto. 

6. Nadaljevati je potrebno z že zastavljeno politiko za solidarnostno in vza- 
jemno združevanje in razporejanje sredstev za manj razvita območja in regije, 
ki same niso sposobne zagotoviti vseh sredstev za zdravstveno varstvo. V ta 
namen je že v pripravi osnutek srednjeročnega samoupravnega sporazuma, po 
katerem naj bi se solidarnostna in vzajemna sredstva povečala od dosedanjih 
0,46 % od bruto osebnih dohodkov na najmanj 0,50'%». 

7. V zdravstvenih skupnostih je potrebno takoj organizirati strokovni 
nadzor, katerega naloga je spremljanje izvajanja programov zdravstvenega 
varstva in uporabe sredstev v okvirih, določenih s samoupravnimi sporazumi 
in družbenimi dogovori. 

8. S stabilizacijskimi programi je potrebno zagotoviti, da bodo dosledno 
izvršene že sprejete naloge in da bo čimprej izvršena tudi medsebojna delitev 
dela med Kliničnim centrom in drugimi bolnišnicami ter osnovno zdravstveno 
službo. Z dokončno izgradnjo Kliničnega centra v letošnjem letu bodo dani 
vsi pogoji, da se ta delitev izvrši tako na nivoju republike kot tudi v posa- 
meznih zdravstvenih regijah. 

Z dokončnimi stališči in sklepi, ki jih bo sprejela Skupščina Zdravstvene 
skupnosti Slovenije, upoštevajoč javno razpravo, bomo seznanili vse pristojne 
dejavnike, kakor tudi Skupščino Socialistične republike Slovenije. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovariš Benčina! Kdo še želi 
razpravljati? Besedo ima dr. Plešivčnik, delegat iz Slovenj Gradca! 

Dr. Drago Plešivčnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tova- 
riši delegati! Kljub nekaterim kritičnim pripombam poudarjam, da navdušeno 
soglašam z bistvenimi ugotovitvami informacije, prav tako z besedilom sklepnih 
ugotovitev. Kažejo namreč na dobro poznavanje današnjega utripa in nasprotij 
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pri delu zdravstvenih organizacij. Pozitiven je poskus, da bi se ugotovilo ob- 
jektivno stanje in na podlagi teh ugotovitev začrtane smeri našega skupnega 
delovanja. 

Prav pri tem poskusu pa je prišlo do nekaterih ne povsem točnih zaključ- 
kov, bodisi zaradi pomanjkljivosti podatkov bodisi zaradi želje, da bi se neka- 
tere stvari poudarile z vnaprej določenim namenom. Verjetno je bilo od vsakega 
nekaj. Kot dokaz lahko služi dodatno pojasnilo o kadrovski zasedbi in obreme- 
nitvi v Ljubljani, ki smo ga dobili vsi delegati. Vidimo, da iste številke različno 
govorijo, če so bolj natančno analizirane. 

Nekatera dokazila o netočnih podatkih glede kadrov imam. Poslale so 
mi jih bolnišnice v Sloveniji, razen Kopra in Ljubljane. Še najbolj pa me pod- 
pira v dvomih podatek, da je za ravensko regijo, ki obstaja že 10 let, nave- 
deno, da ima 66 tisoč prebivalcev, dejansko pa jih ima 99 tisoč in celo 130 tisoč 
zavarovanih oseb. Zato pokazatelji za to območje ne veljajo. Ker pa to ne vpliva 
na republiško povprečje, so sklepna razmišljanja za republiko točna. Zato ven- 
darle ne bo odveč, če ob zbiranju podatkov dodamo, da jih je treba še naprej 
dopolnjevati in potem čim bolj vsestransko analizirati, da bodo zaključki 
še boljši, bolj za praktično uporabo. 

Kot zdravnika v bolnišnici me malo moti, ko se v informaciji kot nit vleče 
dokaj ugodna slika o kadrovski zasedbi v bolnišnicah in ko se zelo ugodno 
prikazuje delovna obremenitev le-teh. To je seveda v nasprotju z dejanskim 
stanjem v večini tovrstnih zdravstvenih zavodov in menim, da je pomembno, 
da vam, kot delegatom občin to povem. Delegati občin so navadno bliže pro- 
blematiki osnovne zdravstvene službe kot problematiki bolnišnic, in to pri 
našem delu čutimo. Pri analiziranju kadrov in dela je bilo gotovo premalo 
upoštevano dejstvo>, da je treba v hospitalih vzdrževati vedno močnejše ekipe 
za delo v popoldanskem in nočnem času, ob nedeljah in praznikih. Zanemarila 
se je povečana potreba po kadrih za delo v na novo ustanovljenih enotah za 
intenzivno in polintenzivno nego in terapijo. Takih enot pa rabimo vsak 
dan več. 

Zanemarila se je potreba po kadrih glede na strokovne zahteve naglo 
razvijajoče se službe anesteziologije, zanemarile so se potrebe po kadrih v 
naglo nastajajočih se centrih z umetnimi ledvicami, v radioizotopnih laborato- 
rijih, citoloških laboratorijih, eksperimentalnih enotah. Kaj vse bi še lahko 
iz medicinske sfere našteval, da ne omenjam čedalje večje potrebe, da se v 
bolnišnicah vključujejo v delovni proces inženirji, različni specialisti, ekono- 
misti in pravniki zaradi nove medicinske tehnologije in posodabljanja poslo- 
vanja z mehanografijo. 

Analiza obravnava delo bolnišnic, kot da vse stoji le za običajno bolniško 
posteljo, za običajnim kliničnim pregledom kot v kakem lazaretu. Če bi se 
kadri, ki delajo v vseh teh specializiranih dejavnostih, odšteli, bi šele videli, 
kako malo kadra ostane neposredno ob bolniku, ob bolniški postelji in kako 
velik obseg dela morajo ti opraviti. Pa tudi onih drugih, ki ne stojijo neposredno 
ob bolniški postelji, še dolgo ne bo dovolj. Tudi specializanti v informaciji 
niso postavljeni na pravo mesto. 

Iz informacije pa tudi ni razvidno, da večina zdravnikov iz bolnišnice 
opravlja specialistično dejavnost ambulantno kot delo poleg rednega delovnega 
časa, kar pomeni še dodatno obremenitev teh kadrov, zato da se razbremeni 
izvenbolnišnična zdravstvena služba. 
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V informaciji oziroma bolj v nadaljnji diskusiji me moti namigovanje 
na dobre delovne pogoje v bolnišnicah. Tako stališče ima lahko usodne pro- 
gramske posledice. Slišali smo, da so bili v zadnjih letih menda v ospredju 
problemi bolnišnic, da je bila zanemarjena izvenhospitalna služba in da je 
treba v bodočem srednjeročnem programu to bistveno spremeniti. Resnici na 
ljubo pa moram povedati, da so dobri delovni pogoji le v nekaterih enotah 
in v nekaterih hospitalnih ustanovah, v nekaterih se sedaj ustvarjajo, med- 
tem ko cela skupina bolnišnic in njihovih enot že zelo težko čaka vrsto let, da 
bi dosegla z investicijsko dejavnostjo vsaj minimalne tehnične normative 
v nekaterih svojih enotah. 

Ta druga skupina bolnišnic, ki je bila postavljena v odloženi program, pa 
vendarle mora nuditi osnovno hospitalno zdravstveno varstvo 840 000 obča- 
nom v Sloveniji od Brežic, Celja, Jesenic, Murske Sobote, Novega mesta do 
Slovenjega Gradca. Ob takih namigovanjih potem ni čudno, da zanje osnutek 
srednjeročnega programa razvoja predvideva le najnujnejše funkcionalne adap- 
tacije in dograditve in bije plat zvona za nekaj drugega, čeprav ravno v teh 
ustanovah že sedaj gori. 

V informaciji pa je točna ugotovitev o dveh pregrobih filtrih, zaradi 
česar se reka zdravniške pomoči iščočih občanov premika iz ene ordinacije 
v drugo. Povsod bolnik dolgo čaka in je na kraju večkrat nezadovoljen. 
Množice v čakalnicah pogosto silijo k takemu načinu dela, da se bolnik čimprej 
odpravi, da pridejo po možnosti potem vsi na vrsto, ne pa tudi, da bi bolnika 
dobro obdelali. Najprej se ga znebiš, če ga napotiš k drugemu specialistu, 
sam pa se s tem še pravno zavaruješ. Zato število tako pogojenih pregledov 
nenehno raste. 

Ponekod botruje zbiranju množic pred ordinacijo pretirana materialna 
stimulacija zdravstvenih delavcev po številu pacientov. Rojevajo se pravi lovci 
na faktorje, da pri tem osebnost bolnika kar zbledi. To so seveda le izjeme. 
Nihče me ne more prepričati, da je ob ustreznem strokovnem nivoju ekspedi- 
tivnost nekoga takšna, da lahko opravi v eni uri toliko dela, kot ga normativi 
predvidevajo za 5 ur. Zato menim, da bi bilo treba v tej smeri zaostriti kontrolo 
obračunov. 

Povsem jasno želim povedati, da popolnoma soglašam s stališčem v infor- 
maciji, da je potrebno jačiti osnovno zdravstveno službo, saj je resnično v krizi. 
Vendar ne pavšalno, temveč tam,, kjer je to potrebno. Vprašanje pa je seveda, 
do kolikšne mere in na kak način, da bi bilo strokovno sprejemljivo in za 
družbo znosno. 

S tem v zvezi bi me najprej zanimal podatek: Če so strokovnjaki svetovne 
zdravstvene organizacije ugotovili, da je idealno razmerje med zdravniki v 
osnovni zdravstveni službi in bolnišnicami 63 : 37, potem ti strokovnjaki gotovo 
tudi vedo, kakšna naj bo delitev sredstev za bolnišnično in izvenbolnišnično 
zdravstveno službo. Bojim se, da ponekod pri nas ta delitev ne gre več v korist 
bolnika. Seveda je to le bojazen, občutek in bom zelo vesel, če bodo stvarni 
pokazatelji mojo domnevo ovrgli. 

Ce s tem ne kršim preveč poslovnika, potem bi sedaj postavil Republiškemu 
komiteju za zdravstvo in socialno varstvo vprašanje, kako je s tem pri nas 
po posameznih regijah, po posameznih republikah in drugod po svetu. Želim 
pismeni odgovor. 

Izboljšanja osnovne zdravstvene službe pa si tudi ne predstavljam v na- 
daljnji nekontrolirani rasti specialističnih ordinacij. Ce je torej res, kar je 
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v začetku informacije zapisano, da mora družba ohraniti usmerjevalno vlogo 
v zdravstveni dejavnosti, potem je treba v bodoče posvetiti vso pozornost 
programskemu razvoju specialistične, ambulantne in poliklinične službe, da bo 
resnično odraz potreb in zmogljivosti družbe in ne le posameznega kraja in 
da ne bo podrejena osebnemu interesu posameznikov, ki sloni na denarnih 
osnovah. Pri tem ne mislim na dopolnilne zaslužke specialistov za delo, ki je 
daljše od rednega delovnega časa, saj vemo, da je princip dodatnega dela 
in zaslužka vsesplošen pojav pri vseh vrstah in profilih delavcev pri nas. 
Želel bi le, da bi bilo to delo sporazumno in konkretno dogovorjeno tako, 
da zaradi tega ne bi trpelo delo v rednem delovnem času, da bi preprečili 
pretirano ponudbo določenih zdravstvenih uslug in na ta način zagotovili 
sredstva za razvoj deficitarnih dejavnosti ob enakih finančnih izdatkih. 

Pa tudi nagrajevanje dela v specialističnih ambulantah bi bilo treba v re- 
publiki poenotiti. Sedaj je to urejeno ponekod kot delež od ustvarjenega do- 
hodka, ponekod kot akord, pa zopet kot pavšal ali urni honorar. Zato je razum- 
ljivo, da prihaja do konfliktov. Za boljše delo osnovne zdravstvene službe 
najbrž tudi ne bo dovolj, če bomo le večali število specialistov medicine dela 
in splošne medicine in k temu ne bomo še česa dodali. Kolikor smemo verjeti 
podatkom, vzel sem jih iz statističnega poročila o delu zdravstvene službe, 
ki ga je pripravil Zavod za zdravstveno varstvo SRS, potem je bilo v naši 
republiki leta 1969 opravljenih 1 500 000 specialističnih pregledov, od tega je 
bilo 37 000 bolnikov napotenih v bolnišnico. Štiri leta pozneje, to se pravi leta 
1973, je bilo 1 900 000 specialističnih pregledov, od tega je bilo v bolnišnično 
zdravljenje poslanih že 61 000 bolnikov, torej mnogo več kot štiri leta poprej. 
Zato je treba ne samo večati število teh specialistov, temveč jih tudi ustrezno 
zaposliti, da ne bodo stremeli predvsem k sistematičnim pregledom, njih specia- 
cijo pa prilagoditi tako, da ne bodo usposobljeni le za javno zdravstvo, marveč 
da bodo zaupni svetovalci in zdravniki za tiste, ki njihovo> pomoč dejansko 
potrebujejo, in da se bo zaradi njihove dejavnosti resnično potem zmanjšalo 
število bolnikov, ki se morajo sedaj hospitalno zdraviti. Za marsikatere navedene 
probeme se seveda vsiljuje odgovor, da jih bo moč razrešiti s pospešenimi inte- 
gracijskimi prizadevanji. 

Status zdravnika splošne prakse, tistega s specialističnim izpitom in onega 
brez njega, pa je treba družbeno vsestransko rehabilitirati. Ce smo v nekem 
obdobju znali o njem pisati le to, kako je ta na ta ali oni način odklonil hišni 
obisk, in molčali o tem, koliko obiskov so morah brez potrebe narediti; če 
smo pisali le o tem, kako je kak zdravnik po krivici nekoga izključil iz bol- 
niškega staleža, in molčali o tem, koliko ljudi je prav zaradi takega odnosa 
do zdravnika brez potrebe uživalo bolniški stalež na račun družbe, potem naj 
nam sedaj ne bo žal črnila, da predstavimo zdravnika splošne medicine zavaro- 
vancu kot polnovrednega strokovnjaka za svoje delovno področje, kot osebnost, 
vredno zaupanja. Ne poudarjajmo ekscesov posameznikov, ali še hujše, ne 
posplošujmo jih! 

Le mimogrede omenja informacija vlogo in pomen inšpekcijske službe. V 
tem forumu bi se omejil le na inšpekcijsko vlogo republike. Potrebna in ko- 
ristna je tudi za zdravstvo in zdravnike, čeprav nekateri tega ne slišijo radi 
in hočejo obdržati družbeno nedotakljivost. Žal pa ugotovitev inšpektorjev 
včasih ne spoštuje niti tisti, ki je inšpektorja poslal. 

V duhu racionalizacije, porabe finančnih sredstev v zdravstvu menim, da 
je treba dati pod širšo družbeno kontrolo in republiški strokovni nadzor tudi 
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investicije v zdravstvenih domovih in poliklinikah, saj gre tudi tukaj za več- 
milijardne vrednosti. Investicijsko dejavnost bolnišnic pa je treba še naprej 
zadržati pod rppubliško strokovno kontrolo in to kontrolo še zaostriti. 

Še eno pomanjkljivost ima informacija. Ne predlaga sankcije zoper tiste, 
ki jo bodo v celoti podprli z besedami, v praksi pa rušili njena temeljna 
izhodišča, kako delovati, da bi imeli vsi delovni ljudje in občani enake možnosti 
za zadovoljevanje potreb po zdravstvenem varstvu. 

Upam, da mi zdravstveni delavci ne bodo preveč zamerili, ker sem v svoji 
razpravi pometal po naših hišah in pred lastnim pragom. Zal v tem času, ko 
je izšla informacija in do danes, nisem imel možnosti, da bi ta stališča povsod 
preveril z njimi. V naši delegaciji so bila sprejeta. Vsekakor so pripombe 
dobronamerne in povzete iz pojavov v vsakdanjem življenju. Hvala lepa. 

Predsednica Mara Žlebnik: Hvala, tovariš Plešivčnik! Kdo želi 
razpravljati? Tovarišica Helena Križaj, delegatka iz občine Ljubljana-Bežigrad! 

Helena Križaj : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Pri obravnavi informacije o organiziranosti in učinkovitosti zdravstvene de- 
javnosti z vidika razporejenosti in delovne obremenitve zdravstvenih delavcev 
v SR Sloveniji je naša skupina delegatov sprejela naslednja stališča: 

Splošna zdravstvena služba naj si primerno uredi in poenoti poslovanje, 
da bi se čakalna doba skrajšala. Po enoletnem obdobju naj bi zdravstvena 
služba dala glede tega poročilo, ki naj bi bilo primerjava za enoletno obdobje. 

Glede na stalno rast števila bolniških staležev bi bilo treba razmišljati 
o skrajšanju bolniškega dopusta, ki ga daje zdravnik splošne prakse na čas 
do 15 dni. Delovne organizacije naj bi plačevale le ta čas bolniškega dopusta, 
ostali čas pa naj bi plačevale skupnosti zdravstvenega zavarovanja. Skupnosti 
zdravstvenega zavarovanja naj bi plačevale tudi ponovni bolezenski dopust, 
če ta nastopi le nekaj dni po prenehanju prvih 15 dni. 

Zanimiva bi bila primerjava zdravstvenega stanja delavcev, kjer v delovnih 
organizacijah obstajajo obratne ambulante, z delavci drugih delovnih organi- 
zacij, kjer teh ambulant ni. V primerih, kjer obratne ambulante vlagajo veliko 
sredstev v preventivno zdravljenje, pa bi bilo treba razmisliti o možnostih 
sofinanciranja obratnih ambulant iz sredstev skupnosti zdravstvenega zavaro- 
vanja, če statistični kazalci govore temu v prid. 

Raziskati bi bilo potrebno vzroke, ki povzročajo odhod zdravstvenih delav- 
cev v inozemstvo, in razmisliti, kakšne ukrepe bi bilo treba sprejeti, da ti delavci 
ne bi v takem številu odhajali v inozemstvo, še posebej zato, ker nam po 
podatkih o analizah stanja primanjkuje strokovnjakov s tega področja. Hvala. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala, tovarišica Križa jeva! Kdo še želi 
razpravljati? Tovariš Komadina! 

Dr. Dominik Komad in a: Tovarišica predsednica, tovarišice in tova- 
riši delegati! Mislim, da moram glede na polemično razpravo dr. Plešivčnika 
odgovoriti na nekatere stvari. Razumem njegova prizadevanja za pravilnejšo 
osvetlitev bolnišnične dejavnosti in za kompleksnejšo obravnavo celotne pro- 
blematike. Toda informacija se je omejila samo na določene pokazatelje, s tem 
namenom, da bi osvetlila predvsem nekatere probleme, ki so čakalna doba in 
nekatere druge organizacijske pomanjkljivosti v zdravstvu. Ni imela namena 
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kompleksne in celovite obdelave problematike, zaradi tega razumem njegova 
prizadevanja. Toda ne morem soglašati s takšno interpretacijo dejstev, ki so 
vsem znana. 

Namreč, če bi upoštevali tako imenovana gravitacijska območja, bi Slove- 
nija imela prav gotovo 3 milijone prebivalcev, namesto sedanjih 1 780 000, 
ker posamezne regije to po svoje prikazujejo in tolmačijo. 

Statistični podatki o zdravstvenih kadrih so povzeti iz redne statistične 
službe zdravstvenih delovnih organizacij in so po našem mnenju zanesljivi. 

Edina težnja sestavljalcev informacije je, da se zagotovi enakomeren razvoj 
zdravstvene dejavnosti in da se zagotovi pravzaprav bolj učinkovita in racio- 
nalna zdravstvena dejavnost, ker je to edini cilj vseh prizadevanj na tem 
področju. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala! Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) 
Ce ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, 
da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin ocenjuje informacijo o organiziranosti in učinkovitosti zdrav- 
stvene dejavnosti z vidika razporejenosti in delovne obremenitve zdravstvenih 
delavcev v Socialistični republiki Sloveniji, ki jo je Skupščini predložil Repu- 
bliški komite za zdravstveno in socialno varstvo, pozitivno, saj prikazuje realno 
stanje na tem področju. 

2. Zbor občin podpira ugotovitve in predloge ukrepov za izboljšanje učinko- 
vitosti in racionalnega zdravstvenega varstva. Posebej naj samoupravne inte- 
resne skupnosti zdravstvenega varstva skupaj z ustreznimi dejavniki zagotovijo 
hitrejši razvoj osnovnega zdravstvenega varstva, kar bo pripomoglo k še bolj 
učinkovitemu in racionalnemu zadovoljevanju potreb občanov po osnovnem 
zdravstvenem varstvu. Pri tem je mišljeno predvsem odpravljanje dolgih 
čakalnih dob in drugih organizacijskih ukrepov, ki prispevajo k hitrejšemu 
zadovoljevanju pravic občanov iz zdravstvenega varstva. 

3. V predvidenih ukrepih je treba še posebej poudariti, da je treba v naj- 
večji meri doseči celovito integracijo zdravstvenega varstva v okviru regije. 

4. Zbor občin priporoča vsem samoupravnim interesnim skupnostim na 
področju zdravstvenega varstva in drugim zainteresiranim dejavnikom, da 
razpravljajo o organiziranosti in učinkovitosti zdravstvene dejavnosti, zlasti 
v svojem območju, ter spremljajo v informaciji navedene ukrepe. 

5. Izvršni svet naj spremlja stanje na tem področju, predvsem, kako se 
uresničujejo predloženi ukrepi, in o tem poroča Skupščini Socialistične repu- 
blike Slovenije najkasneje do konca prvega trimesečja 1976. leta. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (63 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlagani sklep soglasno sprejel. 
Ker je tovariš dr. Plešivčnik pri tej točki dnevnega reda naslovil na Komite 

tudi delegatsko vprašanje, prosim, da Komite to delegatsko vprašanje upošteva 
in da da na prihodnji seji odgovor! 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o varnosti cestnega prometa. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije in za svoja predstavnika določil tovariša Branka Bračka, pod- 
sekretarja v Republiškem sekretariatu za notranje zadeve, in Martina Goloba, 
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pomočnika republiškega sekretarja za notranje zadeve. Zeli predstavnik pred- 
lagatelja besedo? Tovariš Bračko, prosim! 

Branko Bračko: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! Glede 
na to, da smo že Večkrat obrazlagali ta zakon, k predlogu zakona o varnosti 
prometa na javnih cestah pa je obrazložitev tudi priložena, bi se omejil le na 
amandmaje. Predlagatelj sprejema vse amandmaje, ki so jih predlagali skup- 
ščinski odbori in pa Zakonodajno-pravna komisija, razen dveh. Predlagatelj 
pa predlaga še amandmaje k 55. in 113. členu predloga zakona o varnosti pro- 
meta na javnih cestah ter nov 114. a člen. Ti amandmaji so vam že bili pred- 
loženi z gradivom za današnjo sejo zbora. 

V 55. členu, v četrtem odstavku, naj se tekst za zadnjo vejico spremeni 
tako, da se glasi: »da je organizator sposoben izvesti potrebne varnostne ukrepe 
na prireditvi«. 

Spremembo teksta narekuje potreba, da se precizira vloga višjih športnih 
organizacij v fazi pred izdajo dovoljenja za hitrostno športno prireditev na 
cesti s stališča zagotovitve varnosti. Mislim, da je ta dopolnitev potrebna pred- 
vsem zaradi tega, ker je sedanji tekst že zajet v zakonu o javnih shodih in 
prireditvah. Ta tekst smo v predlogu samo povzeli. Izboljšava je zato nujna, 
da se precizira vloga višjih športnih organizacij. 

V 113. členu naj se besedilu člena, ki ga predlaga v amandmaju Zakono- 
dajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije, doda nov odstavek, ki se 
glasi: »Ukrep iz prejšnjega odstavka izvede za notranje zadeve pristojni ob- 
činski upravni organ, ki vodi voznika v evidenci.« Iz že predlaganega amand- 
maja Zakonodajno-pravne komisije namreč ni razvidno, kdo naj izvede pred- 
videni ukrep in je prav v tem smislu potrebna predlagana dopolnitev, ker je 
občinski upravni organ, pristojen za notranje zadeve, tisti organ, ki vodi evi- 
denco voznikov motornih vozil. 

Predlagamo tudi nov 114. a člen, ki naj se glasi: »Preiskovalni sodnik, ki 
vodi zoper voznika postopek za kaznivo dejanje ogrožanja javnega prometa, 
sme vozniku odvzeti vozniško dovoljenje za čas, dokler traja postopek. 

Vozniško dovoljenje se sme vozniku vrniti še pred koncem kazenskega 
postopka, če se ugotovi, da ni razlogov, da bi se obdolžencu vzelo vozniško 
dovoljenje. 

Ce je bil v potopku za kaznivo dejanje ogrožanja javnega prometa izrečen 
varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja, se trajanje ukrepa iz 1. od- 
stavka tega člena šteje v čas trajanja varnostnega ukrepa odvzema vozniškega 
dovoljenja.« 

Prejšnji zvezni temeljni zakon o varnosti cestnega prometa je vseboval te 
določbe v 129. členu. Sedanji zakon o temeljnih varnostih cestnega prometa pa 
jih ni povzel. Nastala je določena praznina. Te določbe pa so nujne v smislu 
zasnove celotne cestnoprometne zakonodaje in njihovo potrebo poudarjajo zlasti 
pravosodni organi, ki so to večkrat tudi izrazili ob širši razpravi o osnutku 
tega zakona. 

Poleg tega je bila v federaciji dana sugestija, da se v vseh republiških 
zakonih o varnosti prometa na javnih cestah to uredi na tak način, kot ga 
predlagamo s tem amandmajem. Nekatere od republik in pokrajin so na ta 
način to vprašanje že uredile. 

K 114. členu predlagamo tudi amandma, da se 3. odstavek črta. Z amand- 
majem Zakonodajno-pravne komisije k členu 114. se ne strinjamo, ker menimo, 
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da amandma k 3. odstavku tega člena ni potreben, kolikor se bomo odločili 
za rešitev, da tretji odstavek 114. člena predloga zakona črtamo. To pomeni, 
da bi se o stroških za preverjanje znanja odločalo na podlagi zakona o upravnem 
postopku. S to rešitvijo, kot sem seznanjen, se strinja tudi Zakonodajno-pravna 
komisija. 

K členu 102 je predložila amandma skupina delegatov Skupščine občine 
Bežigrad. Odškodninska odgovornost organizacij združenega dela iz 1. odstavka 
tega člena je po našem mnenju dana že v splošnih načelih odškodninskega 
prava. Predlagani amandma pa celo v nekem smislu zožuje odškodninsko 
odgovornost organizacij združenega dela, ki skrbijo za vzdrževanje cest. Zato 
po našem mnenju ta amandma ni sprejemljiv. To je tudi stališče Zakonodajno- 
pravne komisije, ki se mu predlagatelj v celoti pridružuje. 

Hvala lepa. 

Predsednica Mara Zlebnik: Tovariš Bračko, k 114. členu torej pred- 
lagate, da se en odstavek črta? 

Branko Bračko: Tretji odstavek 144. člena naj bi se črtal. 

Predsednica Mara Zlebnik : K tej točki dnevnega reda je bil povab- 
ljen tudi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Socialistični repu- 
bliki Sloveniji. 

Predlog zakona ste prejeli z dopisom z dne 23. 7. 1975. Z dopisom z dne 
30. 9. 1975 pa ste prejeli amandma Skupščine občine Ljubljana-Bežigrad. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za družbenopolitični in komunalni 
sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni po- 
ročili. Poročili ste prejeli. Danes smo vam na klop predložili še amandmaje 
Izvršnega sveta in dodatno poročilo Zakonodajno-pravne komisije. 

Želita besedo predstavnika Odbora in Komisije? Izvolite, tovarišica 
Rometova. 

Dragica Rome: Strinjamo se z novim amandmajem Izvršnega sveta, 
da se črta 3. odstavek 114. člena in umikamo naš amandma k temu členu. 

Predsednica Mara Zlebnik: Zakonodajno-pravna komisija umika 
svoj amandma k 114. členu. Pričenjam razpravo! Kdo želi besedo? Prosim, 
tovarišica Križajeva. 

Helena Križaj: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Na sestanku skupine delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije 

v občini Ljubljana-Bežigrad in skupine 29. okoliša za gospodarsko področje 
je bilo obravnavano poročilo Zakonodajno-pravne komisije Skupščine Sociali- 
stične republike Slovenije, ki ugotavlja, da predloženi amandma ni sprejemljiv, 
ker zožuje odgovornost, ki je določena v 102. členu predloga zakona o varnosti 
cestnega prometa in v splošnih načelih civilnega prava. Pripominjamo, da 
hočemo odškodninsko odgovornost delovnih organizacij, ki skrbe za vzdrže- 
vanje cest, malo povečati, nismo pa hoteli zmanjšati odgovornosti uporabnika 
ceste. Želimo, da bi zakonsko uredili le primere, ko uporabnik ceste le ni edini 
in dejanski krivec za prometno nesrečo, ki se zgodi zaradi ne dovolj kontro- 
liranega oziroma vzdrževanega cestišča. 
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Naj navedemo le en primer, ko menimo, da ni kriv in odškodninsko odgo- 
voren samo uporabnik cestišča: Na odprti cesti ni prometnega znaka, ki bi 
opozarjal na morebitno padanje kamenja. Voznik vozi motorno vozilo v skladu 
s prometnimi predpisi, predenj pa pade večji kamen, ki povzroči prometno 
nezgodo. Menimo, da v tem primeru ni edini krivec voznik, pač pa je sokrivec 
ali vsaj soodgovorna za škodo delovna organizacija, ki vzdržuje cestišče, ker 
cestišča ni primerno zavarovala. Z amandmajem pa smo hoteli doseči samo 
soodgovornost delovne organizacije, ki vzdržuje cesto, da bi take in podobne 
pomanjkljivosti pravočasno odpravila. 

Zato menimo, da nsfj bi amandma s takšno intencijo sprejeli, ker bi na 
ta način uvedli razmejitvene odgovornosti uporabnikov cest in ustreznih delov- 
nih organizacij, saj nam škoda in izgubljena življenja ne morejo dovoliti eno- 
stranskega obravnavanja tega problema. Hvala. 

Predsednica Mara Zlebnik: Hvala! Prosim. Razpravljal bo Bojan 
Mihelič, delegat iz Litije! 

Bojan Mihelič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov in Komisija za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

pri občinski skupščini Litija je obravnavala predlog zakona o varnosti cestnega 
prometa skupaj s postajo milice Litija in upravnim organom za notranje zadeve. 
Predlagamo naslednjo dopolnitev: 

V kazenskih sankcijah nismo zasledili sankcije za dejanje, če voznik vozi 
v osebnem avtomobilu več oseb, kot jih ima vpisanih v prometnem dovoljenju. 
Te sankcije tudi ni v temeljnem zakonu o varnosti cestnega prometa na javnih 
cestah (Uradni list SFRJ, št. 17/74). 

Predsednica Mara Zlebnik: Tovariš Mihelič, ali boste to dopolnitev 
predlagali kot amandma? Če hočete predložiti amandma, morate imeti podpis 
10 delegatov in besedilo amandmaja, ker je zakon že v zadnji fazi. 

Bojan Mihelič (iz klopi): Ne bom predložil amandmaja. 

Predsednica Mara Zlebnik: Zeli še kdo besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Najprej moramo glasovati 

o amandmaju skupine delegatov iz občine Ljubljana-Bežigrad k 102. členu, ki 
ga je sedaj ponovno obrazložila tovarišica Križajeva. Skupina delegatov pri 
amandmaju vztraja. Zakonodajno-pravna komisija tega amandmaja ne spre- 
jema. Kakšno je stališče pristojnega odbora? 

Marko Podobnik: Kot predstavnik Odbora za družbenopolitični 
sistem menim, da ta amandma ni sprejemljiv in se strinjam s tovarišico iz 
Zakonodajno-pravne komisije. 

Predsednica Mara Zlebnik: Iz uvodnih besed tovariša Bračka pa tudi 
izhaja, da Izvršni svet tega amandmaja ne sprejema. Prosim, tovarišica 
Rometova! 

Dragica Rome: Mnenje Zakonodajno-pravne komisije je, da je to 
tipičen primer odškodninske odgovornosti organizacije združenega dela, ki ga 
urejajo že splošna pravila. Tako bi se, če bi ta amandma sprejeli, te pravice 
zožile. 
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Predsednica Mara Žlebnik: Hvala lepa! Slišali ste predlog predla- 
gatelja amandmaja in stališča naših teles ter Izvršnega sveta. Prosim delegate, 
da o tem amandmaju glasujejo. Kdor je za amandma, ki ga je predložila skupina 
delegatov iz občine Ljubljana-Bežigrad k 102. členu, naj prosim glasuje! (8 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (31 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (7 
delegatov.) 

Ugotavljam, da amandma skupine delegatov iz občine Ljubljana-Bežigrad 
k 102. členu ni sprejet. 

Prehajamo na glasovanje o amandmajih našega odbora za družbenopolitični 
in komunalni sistem k 12. naslovu III. poglavja in k 41., 125. in 127. členu. 
Zakonodajno-pravna komisija s temi amandmaji soglaša. Predstavnik predla- 
gatelja z amandmaji tudi soglaša. Ker Zakonodajno-pravna komisija in pred- 
lagatelj amandmajem ne nasprotujeta, predlagam, da o teh amandmajih gla- 
sujemo skupaj. Ah kdo med delegati nasprotuje skupnemu glasovanju? (Ne.) 
Kdor je za amandmaje našega odbora, naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da so amandmaji odbora k 12. naslovu III. poglavja in k 41., 
125. in 127. členu z večino glasov sprejeti. 

Ostajajo nam še amandmaji Zakonodajno-pravne komisije k 2., 6. in 11. 
členu, k 3. naslovu VI. poglavja, k 69., 71., 95., 113., 131. in 136. členu. 

Predlagatelj je izjavil, da z amandmaji, potem ko je bil umaknjen amandma 
k 114. členu, soglaša, predstavnik Odbora se z njimi prav tako strinja. Ker 
se predlagatelj in Odbor z amandmaji Zakonodajno-pravne komisije strinjata, 
predlagam, da tudi v tem primeru glasujemo o vseh amandmajih Zakonodajno- 
pravne komisije skupaj. Kdor je za te amandmaje, naj prosim glasuje! (51 de- 
legatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Zakonodajno-pravne komisije k 2., 6. in 11. 
členu, k 3. naslovu VI. poglavja, k 69., 71., 95., 113., 131. in 136. členu z večino 
glasov sprejeti. 

Danes smo vam predložili še amandmaje Izvršnega sveta k 55. in 113. 
členu, amandma za nov 114. a člen ter amandma, da naj se črta tretji odstavek 
v 114. členu. Zakonodajno-pravna komisija se s tem strinja. Predstavnik Odbora 
se z amandmaji strinja. 

Ker Odbor in Zakonodajno-pravna komisija s temi amandmaji soglašata, 
mislim, da lahko tudi v tem primeru o vseh teh štirih amandmajih glasujemo 
skupaj. Se strinjate? (Da.) Kdor je za amandmaje Izvršnega sveta, naj prosim 
glasuje! (52 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Izvršnega sveta k 55., 113. in 144. in nov 
114. a člen soglasno sprejeti. 

Glasovati moramo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog zakona, 
naj prosim glasuje! (52 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona o varnosti cestnega 
prometa. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
komunalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije in za svojega predstavnika določil tovariša Borisa Mikoša, člana 
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Izvršnega sveta in republiškega sekretarja za urbanizem. Tovariš Mikoš želite 
besedo? Prosim! 

Boris Mikoš: Tovarišice in tovariši! Glede na dolg dnevni red in glede 
na to, da je bil ta zakon sorazmerno dolgo časa v javni razpravi, mi dovolite, 
da bom zelo kratek v tej uvodni besedi. 

Rad bi vas samo še enkrat opozoril na to, da s tem zakonom nadomešča- 
mo zakon o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno dejav- 
nost posebnega družbenega pomena. S sprejemom novega zakona bo prenehal 
dosedanji režim pri upravljanju komunalnih dejavnosti, ki so posebnega druž- 
benega pomena. 

Glede na osnutek je predlog zakona bolj dodelan. V njem je upoštevana 
tudi večina pripomb, ki so bile dane v javni razpravi, upoštevane pa so tudi 
nekatere prve izkušnje, ki smo si jih pridobili pri izvajanju ustave na pod- 
ročju samoupravnega organiziranja. Z novim zakonom odpravljamo predvsem 
določeno obliko državne kontrole in vmešavanje v delo tistih organizacij zdru- 
ženega dela, ki v enem svojem delu ali pa v celoti opravljajo komunalno dejav- 
nost posebnega družbenega pomena. Prvina oziroma odlika novega zakona je 
ravno v tem, da se bodo širši družbeni interesi v teh dejavnostih uveljavljali 
v bodoče pretežno v okviru samoupravnega organiziranja, v skladu z ustav- 
nimi rešitvami. Zato zakon na nov način povezuje uporabnike komunalnih 
storitev z delavci v komunalnih dejavnostih, ki so posebnega družbenega po- 
mena, hkrati pa omogoča, da se nadaljuje dosedanja, tudi že dovolj široko 
uveljavljena praksa, da se delovni ljudje in občani za zadovoljevanje svojih 
komunalnih potreb lahko organizirajo v krajevni skupnosti in sami ali po 
svojih organih v krajevni skupnosti tudi odločajo o vseh tistih vprašanjih, ki 
se nanašajo na področje komunalnih dejavnosti. 

Mislimo, da je temeljna vrednost zakona tudi v tem, da tokrat natančneje 
opredeljujemo tiste zadeve, ki so skupnega pomena za uporabnike komunalnih 
storitev, kakor tudi za skladen urbani razvoj. Za reševanje teh zadev se uvaja 
skupno odločanje uporabnikov in delavcev v komunalnih organizacijah zdru- 
ženega dela. 

Pri tem zakon postavlja samo okvire, ker je to komunalno področje, za 
katerega je pretežno pristojna občina. Zakon na ta način omogoča, da se glede 
na raznolikost, razmer v posameznih območjih v Sloveniji prilagaja način 
samoupravnega organiziranja, tako da se lahko vendarle uresniči ustavna in- 
tencija o vplivanju uporabnikov na vse temeljne odločitve o razvoju tistih dejav- 
nosti med komunanimi, ki jih naš zakon razvršča kot dejavnosti posebnega 
družbenega pomena. 

Zakon je bil v široki javni razpravi. Skupnost slovenskih občin je o njem 
organizirala dvodnevno politično in strokovno razpravo. Lahko rečemo, da je 
zasnova zakona v celoti dobila javno podporo. 

V razpravi o predlogu zakona v Skupščini so delegati predložili nekatere 
amandmaje. Predlagatelj sprejema vse amandmaje Zakonodajno-pravne komi- 
sije in vse tiste amandmaje matičnih odborov, s katerimi se je Zakonodajno- 
pravna komisija strinjala. 

Prosim vas, tovariši delegati, da o predlogu zakona razpravljate in da ga 
sprejmete! Hvala. 



21. seja 223 

Predsednica Mara Z1 e b n i k : Predlog zakona ste prejeli z dopisom 
z dne 23. 7. 1975. Z dopisom z dne 30. 9. 1975 pa ste prejeli amandmaje Skup- 
ščine občine Celje. Predlog zakona so obravnavali: Odbor za urbanizem, stano- 
vanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja našega zbora in Odbor za sta- 
novanj ska-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora združenega dela, 
ki sta predložila skupno pismeno poročilo, in Zakonođajno-pravna komisija, 
ki je prav tako predložila pismeno poročilo. 

Poročili ste prejeli. Danes ste na klopeh prejeli še amandma Izvršnega 
sveta. Želita predstavnika Odbora in Komisije še kaj dodati k poročilom? 
Besedo ima tovarišica Dragica Rome! 

Dragica Rome: Tovarišica predsednica! 
V poročilu Zakonodajno-pravne komisije z dne 29. 9. 1975 je v zvezi s 

prvim amandmajem tiskovna pomota. Napisano je, da gre za amandma k 8. 
členu. Dejansko gre za amandma k 28. členu. Prosim, če to delegati upoštevajo! 

Predsednica Mara Zlebnik: To pomeni, da Zakonodajno-pravna ko- 
misija predlaga amandma k 28. in 21. členu. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ce ne želi nihče razpravlja- 
ti, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Najprej bomo glasovali 
o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije k 28. in k 21. členu. Predstavnik 
Odbora je izjavil, da se strinja z amandmajem Zakonodajno-pravne komisije, 
prav tako pa tudi predstavnik predlagatelja. Kdor je za amandma Zakonodaj- 
no-pravne komisije k 28. členu, naj prosim glasuje! (48 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma Zakonodajno-pravne 
komisije k 28. členu. 

Kdor je za amandma k 21. členu, naj prosim glasuje! (48 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma k 21. členu. 
Prehajam na glasovanje b amandmajih Odbora za urbanizem stanovanjsko- 

komunalna vprašanja in varstvo okolja k 4. členu, k naslovu IV. poglavja, k 
18., 21. in 24. členu. Zakonodajno-pravna komisija s temi amandmaji soglaša. 
Njen amandma k amandmaju tega odbora k 21. členu smo že izglasovali. Pred- 
stavnik predlagatelja s temi amandmaji soglaša. Ker Zakonodajno-pravna ko- 
misija in predlagatelj soglašata z amandmaji Odbora, predlagam, da o vseh 
amandmajih glasujemo skupaj. Se strinjate s tem? (Da.) Kdor je za amandma- 
je Odbora, naj prosim glasuje! (49 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandmaje Odbora k 4. členu, k 
naslovu IV. poglavja, k 18., 21. in 24. členu. 

Glasovati moramo še o amandmajih skupščine občine Celje. Prosim delegata 
Skupščine občine Celje, da pove, ali še vztraja pri vseh amandmajih, ker so 
amandmaji k 4., 18., 21. in 24. členu že zajeti v amandmajih Odbora. Z amand- 
majem k 3. členu pa niti Odbor niti Zakonodajno-pravna komisija ne soglašata. 
Vprašujem predstavnika predlagatelja amandmaja k 3. členu ali še vztraja pri 
tem amandmaju! Besedo ima delegat Stane Polajnar! 

Stane Polajnar (iz klopi): Umikam amandma k 3. členu. Amandmaji 
k preostalim členom so pa že zajeti v amandmajih Odbora. 
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Predsednica Mara 2 1 e b n i k : Glede na to, da je delegat občine Celje 
umaknil amandma k 3. členu, o teh amandmajih ne bomo glasovah. 

Danes ste na klopeh prejeli tudi amandma Izvršnega sveta k 3. členu. 
Tovariš Boris Mikoš je ta amandma že obrazložil. Ali Odbor s tem amandmajem 
soglaša? (Soglaša.) Kdor je za amandma Izvršnega sveta k 3. členu, naj prosim 
glasuje! (48 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel amandma k 3. členu. 
Glasovati moramo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog zakona, 

naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona o komunalnih dejav- 
nostih posebnega družbenega pomena. 

Tovariši in tovarišice delegati! Obveščam vas, da sem v zvezi s predlogom 
tega zakona prejela nekaj pismenih pripomb iz treh dimnikarskih podjetij v 
Sloveniji, toda ne prek delegatov, ki bi v zvezi s pripombami dimnikarskih 
podjetij lahko vložili amandmaje, če bi hoteli uveljaviti kakšno spremembo. 
Ker torej te pripombe niso bile vložene kot amandmaji, jih seveda ni možno 
obravnavati. 

Prehajam na 9. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem zavarovanju kmetov. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije in za svojega predstavnika določil tovariša Franca Briclja, pomoč- 
nika republiškega sekretarja za delo. Tovariš Franc Bricelj bo imel uvodno 
besedo. 

Franc Bricelj: Tovarišice in tovariši delegati! Glede na obširno ob- 
razložitev osnutka zakona, v kateri so opisana izhodišča in cilji predlaganih 
sprememb in dopolnitev ter njihove finančne kvantifikacije, tako za kmete-za- 
varovance kot tudi za družbo, bi se v uvodni besedi omejil le na nekatera naj- 
pomembnejša vprašanja, ki jim je bila tudi v dosedanjih razpravah o osnutku 
zakona posvečena posebna pozornost. Ta vprašanja so naslednja: solidarna 
udeležba družbe pri pokrivanju izdatkov za pokojnine kmetov, oblikovanje 
pokojnine in pa služba za odmero, pobiranje in odpisovanje prispevkov kmetov- 
zavarovancev. 

Najprej o prvem vprašanju: Starostno zavarovanje kmetov je bilo v naši 
republiki uvedeno leta 1972, medtem ko so v drugih republikah šele v teku 
priprave za uvedbo tega zavarovanja. To zavarovanje je bilo grajeno na izho- 
diščih, ki sta ju sprejela konferenca Zveze komunistov Slovenije na 2. seji 
junija 1970. leta v zvezi z razpravo o ekonomski in socialni problematiki kmetij- 
stva ter Skupščina SR Slovenije v maju 1970. leta ob razpravi o nalogah na 
področju kmetijstva v SR Sloveniji. Bistvo teh izhodišč je, da starostno zava- 
rovanje kmetov prispeva h krepitvi socialne varnosti kmečkega prebivalstva, ki 
je eden bistvenih pogojev za družbenoekonomski napredek v kmetijstvu, in da 
je glede na ekonomsko moč dela kmečkega prebivalstva ter starostno strukturo 
kmetov nujna družbena udeležba pri pokrivanju izdatkov starostnega zavaro- 
vanja.kmetov. To politično stališče o družbeni solidarnosti je bilo opredeljeno že 
v sedaj veljavnem zakonu iz 1972. leta, pri čemer sedanji zakon opredeljuje 
obseg solidarnosti družbe tako, da družbenopolitične skupnosti, to je republika 
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in občine, pokrivajo eno polovico izdatkov, od tega 2/3 republika, 1/3 pa vse 
občine skupaj, drugo polovico pa pokrivajo kmetje sami po načelih vzajem- 
nosti in solidarnosti. 

Predloženi osnutek zakona ne spreminja tega načela o solidarnosti družbe, 
ampak ga ohranja in celo nakazuje, da bi bila lahko solidarnostna udeležba 
družbe po načelih družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov v pri- 
hodnje določena na višji ravni, kot je sedanja. 

Pri tem je treba seveda upoštevati, da je ta solidarnost utemeljena tudi 
glede na minulo delo kmetov. Predloženi osnutek pa prinaša bistveno novost v 
načinu uresničevanja te družbene solidarnosti. Namreč nov način, ki ga pred- 
lagamo, pomeni namreč uveljavljanje novih ustavnih odnosov tudi na področju 
starostnega zavarovanja kmetov. 

Po predlaganem konceptu naj bi o tej solidarnosti neposredno odločali in 
bili tudi njeni nosilci delavci v združenem delu, ki dejansko že danes nosijo 
večji del tega bremena, le da o njem ne odločajo. Danes je namreč solidarnostna 
udeležba družbe pri pokrivanju izdatkov za pokojnine vsebovana v republiškem 
proračunu in pa v občinskih proračunih. Republika in občine pa predvsem z 
davki, katerih poglavitni vir je dohodek združenega dela, zagotavljajo sredstva 
za izpolnjevanje te obveznosti, torej mimo združenega dela. 

Po osnutku zakona naj bi solidarnostna udeležba in njen obseg postala 
predmet družbenega dogovarjanja in samoupravnega sporazumevanja o skupni 
porabi, saj je ta udeležba vsebina skupne, ne pa proračunske porabe. Ta ob- 
veznost torej ne bi bila več postavka proračunov republike in občin, ampak 
posebna in samostojna postavka splošne bilance sredstev, iz katere morajo 
biti skladno z ustavo razvidne obveznosti do vseh oblik splošne in skupne 
porabe. 

V procesu družbenega dogovarjanja in samoupravnega sporazumevanja o 
skupni porabi pa je poglavitni dejavnik seveda prav delavec v združenem delu. 
Na ta način bi se seveda bistveno spremenil tudi položaj kmetov oziroma nji- 
hove samoupravne interesne skupnosti, saj bi se ta skupnost dogovarjala ne- 
posredno z delavci v združenem delu o uresničevanju omenjene solidarnosti. 
S tem bi se kmetje neposredno z delavci pogovarjali tudi o višini pokojnine, 
o razširitvi kroga zavarovancev, povečanju pravic in tudi o drugih vprašanjih, 
veljavnem zakonu pa se ta skupnost z državo pogovarja o obsegu te solidarnosti, 
torej mimo združenega dela. 

Kakšna je bila do sedaj funkcija solidarnostne udeležbe družbe? Danes je 
funkcija solidarnostne udeležbe družbe naslednja: 

Proračunski prispevek republike ima dve funkciji: manjši del prispevka gre 
v korist vseh kmetov zavarovancev, glavni del pa le v korist ekonomsko šibkih 
zavarovancev. To pomeni, da ima ta, večji del socialni značaj. Povedano, z dru- 
gimi besedami, tak značaj, da zagotovi pokojnino tudi tistim, ki niso zmožni 
toliko prispevati, kot so to zmožni ekonomsko močnejši. Proračuski prispevki 
v občini pa imajo danes v celoti socialni značaj. To se izraža v obliki tako 
imenovanih »odpisov prispevka«, ki gredo v breme proračunov. Po predlaganih 
spremembah pa naj bi se funkcija solidarnostne udeležbe delovnih ljudi opre- 
delila z družbenimi dogovori. 

V nakazanem procesu je potrebno tesno sodelovanje in dogovarjanje med 
Skupnostjo starostnega zavarovanja kmetov in Skupnostjo pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. Skladno z ustavnimi načeli se bo to sodelovanje in 
dogovarjanje razvilo po samoupravni poti, ne da bi bila potrebna kakršnakoli 
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zakonska prisila. To bi rad poudaril glede na nekatere pripombe, ki so bile 
izražene v dosedanjih razpravah, iz katerih lahko zaključimo, da morda to 
izhodišče v besedilu osnutka tega zakona ni dovolj izraženo. 

Posebej je treba opozoriti, da takšno sodelovanje in dogovarjanje še ne 
pomeni združitve obeh skupnosti v eno ali izenačevanja pravic kmetov in de- 
lavcev. Združevanje in izenačevanje pravic sta stvar procesa ter volje in od- 
ločitev prizadetih dejavnikov samih, upoštevajoč ekonomske sposobnosti kmeta 
in delavca v združenem delu, kar pa seveda mora biti sprejeto po samo- 
upravni poti. 

Menimo, da je predlagana rešitev glede na ustavna načela o zagotavljanju 
sredstev za skupne in splošne družbene potrebe bolj sprejemljiva, kot pa 
sedanja ureditev. 

Nadaljnje pomembno vprašanje je oblikovanje pokojnine. Bistvena novost 
je v tem, da bo tudi pokojnina kmeta spremljala družbenoekonomska gibanja 
ter tako ohranjevala svojo realno vrednost oziroma jo celo povečevala skladno 
z gibanjem življenjskega standarda delavcev. 

Po osnutku zakona naj bi bil podlaga za nov način oblikovanja pokojnine 
tako imenovani »mejni znesek najnižjih pokojninskih prejemkov«, ki velja 
v pokojninsko-invalidskem zavarovanju delavcev. V razpravah pa so bila izra- 
žena mnenja, naj bi namesto tega instrumenta upoštevali povprečni nominalni 
osebni dohodek na zaposlenega v preteklem letu. 

Končno naj povem še nekaj besed o službi za odmero, pobiranje in odpiso- 
vanje prispevkov. Na prvi pogled je sicer to tehnično vprašanje, vendar pa je 
treba poudariti, da je od ustrezne rešitve tudi tega vprašanja odvisna učinko- 
vitost izvajanja samega zavarovanja. Uveljavljanje novih ustavnih odnosov na 
tem področju terja, da tudi pri ureditvi tega vprašanja uveljavimo bistvene 
spremembe, ki so v tem, da pristojnost za urejanje teh vprašanj preide od 
državnih na samoupravne organe Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov. 
Po osnutku zakona naj bi začasno davčni organi še v 1976. letu odmerjali in 
pobirali ta prispevek. 

O odpisovanju prispevkov bodo v prihodnje odločali organi skupnosti po 
kriterijih, ki jih bo oblikovala sama skupnost. Torej, ne več posebne občinske 
komisije. Upoštevajoč, da Skupnost starostnega zavarovanja kmetov nima 
lastne strokovne službe in da ustanovitev take službe zaradi racionalne porabe 
sredstev ne bi bila primerna, bo potreben dogovor, kdo naj bi v prihodnje 
opravljal te naloge. To vprašanje bo potrebno reševati hkrati z reševanjem vpra- 
šanja racionalnega organiziranja strokovnih služb za. učinkovito delo vseh 
samoupravnih interesnih skupnosti. 

Pri pripravi predloga zakona bo predlagatelj upošteval že doslej dane pri- 
pombe in stališča in tiste, ki jih bo sprejel tudi ta zbor. Zato predlagam, da 
zbor osnutek tega zakona sprejme. 

Za izdelavo zakonskega predloga prosim zbor, da da predlagatelju pri- 
meren rok, ker bo predlagatelj dal osnutek zakona še v širšo javno razpravo. 

Predsednica Mara Ž 1 e b n i k : Morda zaenkrat predlagatelju ne damo 
tega roka? (Franc Bricelj: Predlagatelj bo lahko pripravil zakonski predlog 
nekako v prvi polovici decembra tega leta.) V redu. 

K tej točki dnevnega reda je bila povabljena tudi Skupnost pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja kmetov v SR Sloveniji. Osnutek zakona ste prejeli 
s sklicem za 21. sejo zbora. Z dopisom z dne 30. 9. 1975 pa ste prejeli pripombe 
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in predloge Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Socialistični 
republiki Sloveniji in stališča kmečke sekcije Republiške konference Socialistič- 
ne zveze delovnega ljudstva Slovenije. Osnutek zakona sta obravnavala Odbor 
našega zbora za družbenoekonomske odnose in razvoj in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Poročili ste prejeli. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Razpravljal bo delegat občine Laško 
tovariš Jože Simončič! 

Jože Simončič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegacija občine Laško ima k 11. členu osnutka zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o starostnem zavarovanju kmetov naslednjo pripombo: 
11. člen naj se dopolni z naslednjim besedilom: 
»Obveznosti družbenopolitičnih skupnosti, ki izvirajo iz obračuna Skup- 

nosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja, se v letu 1976 prištejejo k 
dovoljeni splošni porabi.« 

Obrazložitev: Zaradi uvedbe novega sistema financiranja skupne in splošne 
porabe je bila splošna poraba, ki jo predstavljajo proračuni družbenopolitičnih 
skupnosti, razbremenjena vseh tistih obveznosti, ki ne sodijo v splošno porabo. 
Z razbremenjevanjem proračuna so se hkrati spreminjali tudi viri, s katerimi 
so se napajali dosedanji proračuni. Z zakonom o financiranju družbenopolitičnih 
skupnosti so točno določeni viri za napajanje proračunov, prav tako pa se s 
tem zakonom določajo tudi obveznosti, katere morajo financirati družbeno- 
politične skupnosti. Na podlagi že omenjenega zakona so družbenopolitične skup- 
nosti sklenile družbeni dogovor o splošni porabi, ki omejuje splošno porabo, ki 
jo pa hkrati veča s proračunsko porabo na prebivalca. Spričo tega, da imamo 
izredno nizko proračunsko porabo na prebivalca, ne moremo že sedaj v celoti 
financirati vseh obveznosti, ki so določene z zakonom. Kolikor bi v okvir dovo- 
ljene splošne porabe v naslednjem letu prišla tudi obveznost do starostnega za- 
varovanja kmetov, bi občinski proračun prišel v izredne težave, tako da ne bi 
mogel v celoti pokriti niti obveznosti do osebnih dohodkov. 

Glede na omenjeno predlagamo dopolnitev 11. člena osnutka zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o starostnem zavarovanju kmetov. 

Predsednica Mara Zlebnik : Naprej prosim! Besedo ima tovariš Janez 
Grašič, delegat občine Kranj! 

Janez Grašič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Postavljam vprašanje v zvezi z osnutkom zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o starostnem zavarovanju kmetov. 

Skupini za pošiljanje delegatov v Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije občine Kranj sta na skupnem sestanku 6. oktobra 1975. 
leta obravnavali osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starost- 
nem zavarovanju kmetov, na katerem je v razpravi delegat »Save« Kranj, 
industrije gumijevih, usnjenih in kemičnih izdelkov, navzoče seznanil s tem, 
da njihova konferenca delegatov podpira sprejem omenjenega osnutka zakona, 
predlaga pa, da naj se Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije postavi nasled- 
nje vprašanje: 

»Koliko se bodo zmanjšale obveznosti organizacij združenega dela do pro- 
računa, glede na to, da po sprejetju sprememb zakona proračun ne bo imel 
več obveznosti do financiranja in organizacije izplačil za starostno zavarovanje 
kmetov?« 

15» 
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Prosim za pismeni odgovor, ker sta obe skupini podprli priporočilo konfe- 
rence delegatov iz »Save« Kranj. 

Predsednica Mara Zlebnik: Domnevam, da predstavnik predlagate- 
lja na to vprašanje danes ne more dati odgovora. Zato lahko štejem to kot 
delegatsko vprašanje, na katero bo odgovorjeno na prihodnji seji zbora. Besedo 
ima tovariš Stojan Makovec, delegat občine Ajdovščina! 

Stojan Makovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Kot sem razumel tovariša Briclja, ko je razlagal osnutek zakona, se ta 
problem že obravnava v delegatski bazi. Mislim, da glede tega ne bo bistvenih 
sprememb. Namreč; kmetje so plačevali v ta sklad 50;%> in 50 i0/o je šlo iz druž- 
benih skladov; 2/3 od tega je dajala republika, 1/3 pa občinske skupščine. Mi- 
slim, da bo to za naprej enako, kot je bilo doslej. Teh 50% je dodatno plačevalo 
združeno delo, ker občine in republika tega niso plačevale. Za ta namen je 
namreč denar prihajal iz združenega dela, prek davščin, taks ali podobnih 
virov. Torej, ta denar je moral dati tisti, ki proizvaja, Seveda, denar je dal 
delavec. Torej gre za posredno solidarnost. Po osnutku tega zakona pa bi bil 
delavec na podlagi samoupravnih sporazumov solidaren konkretno in nepo- 
sredno. 

V samoupravni bazi so bile dane pripombe, zakaj bi morali tudi sedaj 
uveljavljati delavsko solidarnost v korist kmetov. Menim, kot je že tovariš 
Bricelj omenil, da pri tem izhajamo tudi iz minulega dela. Je že 30 let od 
vojne. Končno je prav, da se sistem starostnega zavarovanja kmetov reši. 
Dejstvo je, da je zaradi tega stanja, ko kmetje'niso več sposobni sami plačevati 
v ta sklad, ko je nad polovica kmetov starih že prek 60 let, tako da je le majhno 
število tistih, ki so pravzaprav sposobni ustvarjati za ta sklad, prav, da je 
uveljavljena solidarnost. 

Dejstvo je tudi to, da se nekateri zopet vprašujejo: »Zakaj solidarnost, saj so 
kmetijski proizvodi tako in tako dragi?« Gre zopet za nerazumljivo stanje. 
Tisti, ki ima izkušnje in ki obiskuje tržišče, ali pa tisti, ki nabavlja blago ne- 
posredno od proizvajalca, bo lahko ugotovil, da če stane nek proizvod pri kmetu 
5 dinarjev, stane na tržnici gotovo že 15 dinarjev. To so tiste velike razlike, ki 
bi jih morali raziskati. Pravzaprav bi morali tistega, ki v glavnem žanje te 
astronomske razlike, poiskati in naj bi tudi on plačeval v te sklade. Ne more 
še naprej nastajati astronomska razlika med proizvajalcem in potrošnikom. 
Torej, ta vprašanja se bodo morala uskladiti. 

Apeliram na delegate, ko bo obravnava v samoupravni bazi, naj pravilno 
tolmačijo delavcem združenega dela razloge za to, da bo združeno delo ne- 
posredno plačevalo v tak sklad, ker so tudi kmetje del združenega dela, saj 
so oboji državljani, ki jim pripadajo enake pravice. 

Predsednica Mara Zlebnik: Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Zaključu- 
jem razpravo in predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem 
zavarovanju kmetov se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj upošteva vse pripombe in predloge, 

dane v poročilih skupščinskih teles, pripombe skupin delegatov in pripombe, 
dane v današnji razpravi na seji zbora. 
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Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (42 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (1 delegat). Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

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

Tovarišice in tovariši delegati! Predlagam, da se vrnemo na 7. točko 
dnevnega reda, in sicer na predlog zakona o varnosti cestnega prometa. 

•Predsednik Zbora združenega dela me je obvestil, da je bilo v Zboru 
združenega dela vloženih več amandmajev in da so bih nekateri izmed teh 
amandmajev sprejeti. Tako pri predlogu tega zakona trenutno nismo usklađeni 
z Zborom združenega dela. Ker tega poročila nismo razmnožili v zadostnem 
številu izvodov, bom prebrala te amandmaje. 

Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je na svoji seji 8. oktobra 
1975 sprejel predlog zakona o varnosti cestnega prometa z naslednjimi amand- 
maji: 

K 26. členu: Na koncu stavka naj se namesto pike vstavi vejica in doda 
besedilo »če je predpisano opremljen«. 

K 33. členu: Doda naj se četrti odstavek, ki se glasi: »Omejitev števila oseb 
iz 32. in tega člena, ki se smejo voziti v avtobusih oziroma na tovornih motor- 
nih vozilih, ne velja za oborožene sile SFRJ in za organe notranjih zadev«. 

K 37. členu: za drugim odstavkom naj se doda nov tretji odstavek, ki 
se glasi: 

»Tovor na vozilu mora biti naložen tako, da ne sega prek bočnih stranic.« 
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 
Kršitev tretjega odstavka naj se sankcionira v 8. točki 122. člena in 13. 

točki 125. člena, kjer naj se za besedo »prvim« beseda »in« nadomesti z vejico, 
za besedo »drugim« pa dodasta besedi »in tretjim«. 

K 84. členu: Besedilo tega člena naj se spremeni tako, da se glasi: 
»Zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti kandidata za voznika 

motornega vozila izda pooblaščena zdravstvena organizacija, na območju katere 
ima kandidat za voznika stalno ali začasno prebivališče, na podlagi pregleda 
zdravnika specialista splošne medicine ali zdravnika specialista medicine dela. 

Pred izdajo zdravniškega spričevala lahko zdravnik iz prejšnjega odstavka 
napoti kandidata voznika motornega vozila na pregled še k zdravniku specialistu 
za očesne bolezni, k zdravniku specialistu za živčne bolezni ali h kakšnemu 
drugemu zdravniku specialistu, po potrebi pa tudi k psihologu. 

Zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti kandidata za voznika 
kmetijskega traktorja izda na podlagi pregleda zdravnik splošne medicine 
zdravstvene organizacije, na območju katere ima kandidat stalno ali začasno 
prebivališče. 

Zdravniško spričevalo velja eno leto.« 
Preostale amandmaje pa je Zbor združenega dela sprejel v takem besedilu, 

kakor jih je sprejel naš zbor. 

Predsednica Mara Zlebnik: Pričenjam razpravo o teh amandmajih. 
Najprej bi prosila predstavnika Izvršnega sveta, da se izreče o teh amandmajih! 

Branko Bračko: Tovarišica predsednica, tovariši delegati! Torej, kot 
ste obveščeni, gre za amandmaje k 26., 33., 37. in 84. členu. 

Najprej o amandmaju k 33. členu: Strinjamo se s predloženim amandma- 
jem, ker menimo, da gre tu za specifične potrebe določenih organov s poseb- 
nimi nalogami in zanje ne bi mogla veljati ureditev, ki velja za preostale. 
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V celoti se strinjamo z amandmajem k 84. členu. Takšno ureditev, kot je 
navedena v amandmaju, smo predlagali že v osnutku tega zakona in smo jo 
pozneje zaradi določenih usklajevanj nekoliko spremenili. Sicer je pa to prav 
gotovo ureditev, za katero smo se že od vsega začetka zavzemali. 

Strinjamo se tudi z amandmajem k 26. členu. Menimo, da je to amandma, 
ki prav gotovo vnaša več jasnosti v besedilo predloga tega zakona. Ta dopolni- 
tev je povsem v redu. 

Strinjamo se tudi z amandmajem k 37. členu, ker zveni zakon o temeljih 
varnosti cestnega prometa v 114. in zlasti v 115. členu tega vprašanja ne ureja v 
celoti. Prav gotovo je zaradi tega takšna dopolnitev potrebna. 

Predlagatelj predlaga, da se ti amandmaji sprejmejo v celoti, kot so bili 
predlagani. 

Predsednica Mara Žlebnik: Obveščena sem, da se predstavnik Odbora 
našega zbora za družbenopolitični in komunalni sistem tudi strinja s temi 
amandmaji. Ali se z njimi strinja tudi predstavnik Zakonodajno-pravne komi- 
sije? (Se strinja.) 

Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Ker se s temi amandmaji strinjajo predstav- 
nik predlagatelja in predstavnika Odbora in Zakonodaj no-pravne komisije, 
predlagam, da o teh amandmajih glasujemo skupaj. 

Kdor je za te amandmaje, naj prosim glasuje (41 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji sprejeti. S tem je naš zbor usklađen z Zborom 
združenega dela. 

Prehajam na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
samoupravnih interesnih skupnostih za poštni, telegrafski in telefonski promet. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije in za svojega predstavnika določil tovarišico Maro Fabjančič, po- 
močnico predsednika Republiškega komiteja za promet in zveze. 

Zeli predstavnik predlagatelja uvodno besedo? (Ne želi.) Predlog zakona 
ste prejeli s sklicem za 21. sejo zbora, obravnavali pa so ga: Odbor za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj našega zbora in Odbor za družbenoekonomske 
odnose Zbora združenega dela, ki sta predložila skupno pismeno poročilo, in 
Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako predložila pismeno poročilo. 
Poročili ste prejeli. Danes ste na klopeh prejeli še amandma Izvršnega sveta. 

Želita predstavnika Odbora in Komisije še kaj dodati k pismenim poroči- 
lom? (Ne želita.) Na podlagi predloga zakona in pismenih poročil pričenjam 
razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo. Najprej moramo gla- 
sovati o amandmajih Zakonodajno-pravne komisije k 6. in 7. členu. Izvršni svet 
se s tema amandmajema strinja. Vprašujem še predstavnika Odbora, ali se 
strinja s tema amandmajema! (Da.) Kdor je za redakcijska amandmaja Zakono- 
dajno-pravne komisije k 6. in 7. členu, naj prosim glasuje! (41 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandmaja Zakonodajno-pravne 
komisije k 6. in 7. členu. 

Danes ste prejeli še amandma Izvršnega sveta k 18. členu. Zakonodajno- 
pravna komisija in Odbor se s tem amandmajem strinjata. Kdor je za amandma 
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Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (40 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandma Izvršnega sveta k 
18. členu. 

Glasovati moramo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog zakona 
o samoupravnih interesnih skupnostih za poštni, telegrafski in telefonski promet, 
naj prosim glasuje! (41 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajam na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih. 

Predlog zakona je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije in za svojega predstavnika določil tovariša Iva Marenka, repu- 
bliškega podsekretarja v republiškem sekretariatu za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano. 

Tovariš Marenk, želite dati uvodno obrazložitev? (Ne.) 
Predlog zakona ste prejeli s sklicem za 21. sejo zbora. 
Predlog zakona sta obravnavala Odbor našega zbora za družbenoekonom- 

ske odnose in razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila 
pismeni poročili. Na podlagi predloga zakona in pismenih poročil pričenjam 
razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Stojan Makovec! 

Stojan Makovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati ! 

Menim, da je ta zakon pozitiven in predlagam, da ga sprejmemo. 
Namreč o tem problemu smo razpravljali že, ko sta se sprejemali republiška 

in zvezna ustava. Ze takrat je bila dana pripomba, naj bi bil zemljiški maksi- 
mum, predvsem v višinskih predelih, tak, kot je naveden v predlogu tega zako- 
na. Vemo namreč, da ima nekdo, ki se v nižinskih predelih ukvarja z gojenjem 
koruze, pšenice, vinske trte, dovolj 10 hektarjev. Vemo pa tudi, da morajo v 
hribovitih predelih tisti, ki se ukvarjajo z živinorejo1, imeti večje površine. Ker 
danes ni več tako, da bi nekdo lahko živel, če ima 4 ali 5 goved, jih mora 
imeti večje število, da si lahko ustvari dohodek. Zato je tudi prav, da predlog 
tega zakona, ki ga predlaga Izvršni svet, sprejmemo. 

Predsednica Mara Zlebnik: Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne 
želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo. Najprej moramo glasovati o 
amandmajih Zakonodajno-pravne komisije k 2. in 4. členu. Izvršni svet in 
Odbor našega zbora s tema amandmajema soglašata. Amandma Zakonodajno- 
pravne komisije k 2. členu je istoveten z amandmajem Odbora našega zbora.. 

Kdor je za amandmaja Zakonodajno-pravne komisije k 2. in 4. členu, naj 
prosim glasuje! (37 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdr- 
žal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel amandmaja Zakonodajno-pravne 
komisije k 2. in 4. členu. Ker se število navzočih delegatov manjša, prosim 
delegate, da ne bi odhajali iz sejne dvorane, ker bomo sicer postali nesklepčni. 

O amandmaju Odbora našega zbora za družbenoekonomske odnose in razvoj 
k 2. členu ne bomo glasovah, ker je istoveten z amandmajem Zakonodajno- 
pravne komisije. Glasovati moramo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za 
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predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih, 
naj prosim glasuje! (35 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajam na 12. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o pravnem položaju verskih skupnosti v Socialistični republiki Sloveniji. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet in 
za svojega predstavnika določil tovariša Toneta Poljšaka, podpredsednika Komi- 
sije za odnose z verskimi skupnostmi. Želi predstavnik predlagatelja dati 
uvodno besedo? (Želi.) 

Tone Poljšak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Pristojni zbori slovenske skupščine prvič na delegatski osnovi obravnavajo 

vprašanja o pravnem položaju verskih skupnosti pri nas. Vendar to ne pomeni, 
da že do sedaj ne bi imeli jasno opredeljenih pogledov in uveljavljene prakse, 
tako glede položaja verujočih v družbi kot tudi odnosov med to družbo in po- 
sameznimi verskimi skupnostmi oziroma temi skupnostmi v celoti. 

Komunistična partija Slovenije je že pri pripravi slovenskih ljudskih 
množic za odpor proti nastopajočemu fašizmu pred vojno na svojem ustano- 
vitvenem kongresu na Čebinah natančno opredelila odnos do verujočih; nato 
pa je skupno z Osvobodilno fronto slovenskega naroda uveljavila ta temeljna 
načela v najbolj usodnih dneh naše narodne zgodovine. Z jasnimi pogledi in 
revolucionarno prakso v odporu proti fašizmu in v narodnoosvobodilnem boju, 
ne glede na svetovnonazorske poglede, je bila uresničevana in uresničena enot- 
nost slovenskega naroda, ki pa je bila tudi po naši zmagi podlaga za ves 
nadaljnji socialistični in samoupravni razvoj. Znano pa je, da so se nekateri 
cerkveni krogi pri nas hudo pregrešili zoper omenjeno enotnost, tako v času 
upora zoper okupatorja kot po osvoboditvi, z različnimi nastopi proti temelj- 
nim interesom slovenskega naroda in njegove nove države, združene v enako- 
pravni skupnosti narodov in narodnosti, v Socialistični federativni republiki Ju- 
goslaviji. Že prva jugoslovanska ustava iz 1946. leta je vsebovala načela o enako- 
pravnem družbenem položaju vseh državljanov, ne glede na to, ali izpovedujejo 
kakšno vero ali ne. Poleg tega pa je opredelila svobodo delovanja verskih 
skupnosti na izključno verskem področju ter iz tega izvirajoča načela o ločitvi 
cerkve od države in šole in prepoved izrabljanja vere v politične namene. Na- 
šteta izhodišča za položaj verujočih v družbi in delovanje verskih skupnosti 
zasledimo nato v vseh naših dosedanjih ustavnih besedilih. 

V nasprotju s staro, predvojno zakonodajo, ki je govorila o državno pri- 
znanih veroizpovedih, naš pravni red ne priznava nobeni verski skupnosti 
kakršnihkoli prednostnih pravic. Verovanje ali neverovanje je osebno vpra- 
šanje vsakega občana in zato ne more in ne sme imeti nikakršnega vpliva na 
njegov siceršnji položaj v družbi. Z razvojem nove zakonodaje in uveljavitvijo 
ustavnih načel na vseh področjih družbenega dogajanja ter na podlagi takratnih 
izkušenj v odnosih s posameznimi verskimi skupnostmi je bil leta 1953 sprejet 
zvezni zakon o pravnem položaju verskih skupnosti, ki je veljal za vso državo 
več kot 20 let. Omenjeni zvezni zakon je natančneje opredeljeval temeljna 
ustavna načela o verskih svoboščinah in o delovanju verskih skupnosti: svo- 
bodo izpovedovanja vere in združevanja vernikov in verskih skupnosti, neovi- 
rane možnosti delovanja verskih skupnosti po načelu ločitve cerkve od države 
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in šole, prepoved izrabljanja verskih čustev, opravil in obredov v politične 
namene, pravice verskih skupnosti do nemotenega opravljanja obredov v cer- 
kvah in hramih, svobodo opravljanja verskega pouka in izdajanja verskega 
tiska, pravico do organiziranja cerkvenih šol za vzgojo duhovnikov ter pravico 
do zbiranja sredstev v verske namene. 

Delovni ljudje in vsa naša javnost so navedena načela in rešitve sprejeli 
kot obliko in način uveljavitve svojih interesov ter jim s svojim zadržanjem 
dali zgodovinsko potrditev. Kot okvir lastnega delovanja pa so jih sprejele tudi 
verske skupnosti in v vsem opisanem obdobju nismo zasledili večjega števila 
izrazitih kršitev ali sporov pri izvajanju omenjenega zakona. Kot temelj, na 
katerem slonijo odnosi med cerkvijo in državo pri nas, pa ga je opredelil tudi 
znani protokol, ki je bil podpisan med predstavniki jugoslovanske vlade in 
Svetim sedežem v Beogradu 1966. leta. V njem je izrecno navedeno*, da so odnosi 
med cerkvijo in državo pri nas urejeni z jugoslovanskimi ustavnimi in zakon- 
skimi akti, kar z drugimi besedami pomeni, da varovanje svoboščin verujočih 
in pravic cerkve ne potrebujejo nikakršnega posebnega dvostranskega med- 
narodnega pravnega instrumenta, ker je to že zadovoljivo urejeno z našo 
notranjo zakonodajo. 

Z novo ustavno ureditvijo je prišlo iz pristojnosti federacije, poleg številnih 
drugih zadev, v izključno pristojnost posameznih republik in avtonomnih pokra- 
jin tudi področje urejanja pravnega položaja verskih skupnosti. Na podlagi te 
pristojnosti je pripravila naša republika svoj zakon. Priprave za ta zakon so 
potekale v vodstvih družbenopolitičnih organizacij, upravnih organih ter znan- 
stvenih in drugih družbenih institucijah, predvsem pa v republiški komisiji in 
občinskih komisijah za odnose z verskimi skupnostmi več kot dve leti. Dragoceni 
pa so bili tudi napotki in pripombe posameznikov, razgledanih na tem področju, 
ki so dali svoje prispevke že ob ustavni razpravi in ponovno ob pripravi osnutka 
zakona. 

V teh pripravah in razpravah so se izkristalizirala stališča, naj republiški 
zakon v skladu z ustavnimi načeli uveljavi vse tiste rešitve, ki so se do sedaj 
pokazale kot smotrne, uvede pa naj tudi nove, kot jih terja sedanja stopnja 
našega razvoja in naš samoupravni družbeni sistem. Teze za zakon in njegov 
osnutek pa smo obravnavali tudi v širšem kontekstu odnosov med samo- 
upravno družbo in verskimi skupnostmi danes ter ob upoštevanju procesov, ki 
tečejo v svetu in v sodobni cerkvi nasploh. Pred osvetlitvijo nekaterih pravnih 
rešitev v osnutku zakona, ki so sicer navedene v njegovi obrazložitvi in so jih 
podrobno obravnavali tudi pristojni odbori obeh zborov Skupščine, naj ocenimo 
širše družbene okvire, v katerih se uveljavljajo verske svoboščine in delujejo 
posamezne cerkve pri nas. 

Med že omenjenim zveznim zakonom o pravneir položaju verskih skup- 
nosti leta 1953 in sedanjim družbenem trenutkom ni samo časovno obdobje 
22 let pravno urejenega delovanja verskih skupnosti v SR Sloveniji, ampak 
predvsem 22 let nezadržnega napredka socialistične družbe na vseh toriščih 
družbenega življenja in delovanja. Oboje pomeni za nas dragoceno izkušnjo, ki 
smo jo ob besedilu osnutka novega zakona želeli primerno upoštevati. 

V SR Sloveniji imamo registriranih 14 verskih skupnosti. Po številu ver- 
nikov in institucij ter po svojem položaju v zgodovini našega naroda pa je, 
sociološko in družbenopolitično, najbolj zanimiva rimsko-katoliška cerkev. 

Poleg te verske skupnosti je precej številna, predvsem v severovzhodnih 
območjih Slovenije, evangelijska cerkev, nato so še razne manjše krščanske 
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ločine, kot so na primer starokatoliška, adventistična, baptistična, binkoštna 
in podobne. 

Poleg teh pa delujeta pri nas tudi srbska pravoslavna cerkev in islamska 
verska skupnost, ki združujeta v večjih urbanih okoljih predvsem člane drugih 
narodov in narodnosti SFR Jugoslavije, ki so pri nas bodisi začasno na delu 
bodisi so si tu ustvarili svoj dom. 

Večina navedenih verskih skupnosti, predvsem pa rimsko-katoliška cerkev, 
ima številne kulturne objekte, od katerih so bili nekateri zgrajeni tudi v zad- 
njem obdobju. Poleg tega svobodno izdajajo različne verske tiske, med katerimi 
niso samo nabožne knjige in molitveniki, ampak tudi tedniki ter revije in razna 
občasna glasila v nakladah, ki so v nekaterih primerih kar visoke. 

Cerkev samostojno in svobodno skrbi za šolanje duhovniškega kadra. Tako 
ima rimsko-katoliška cerkev svojo teološko fakulteto v Ljubljani z oddelkom v 
Mariboru ter dve verski šoli, v Vipavi in Zelimlju. 

Omenjena verska skupnost pa opravlja nemoteno tudi verski pouk otrok 
po vseh župnijah po vsej Sloveniji, bodisi v verskih hramih bodisi v posebnih 
veroučnih prostorih, med katerimi jih je bila večina bolj ali manj sodobno 
urejena prav v zadnjem obdobju. 

Zadnja leta v. delovanju cerkva in njihovih institucij v naši republiki 
nismo zasledili težjih konfliktnih situacij. V občinah in v republiki se sestajajo 
predstavniki verskih skupnosti s predstavniki oblasti in družbenega življenja in 
v neposrednih stikih uspešno rešujejo večino perečih vprašanj, ki nastajajo ob 
njihovem delovanju in ob uveljavljanju pravnega položaja. 

Omenjena ocena bi bila sicer nepopolna, če ne bi omenili tudi občasnih 
ekscesov, ki pa ne morejo bistveno spremeniti splošne podobe odnosov. Pri tem 
je šlo po eni strani za posamezne primere sektaškega nastopanja nasproti ver- 
nikom in z ustavo in zakoni dovoljenemu delovanju verskih skupnosti, kar je 
izviralo predvsem iz pomanjkljivo določenih meja, kaj ni in kaj je versko delo- 
vanje, po drugi strani pa so bila v občasnih nastopih verskih skupnosti in 
zadržanju nekaterih njihovih predstavnikov ter institucij stremljenja in deja- 
nja, ki niso imela verskega značaja in so nujno izzvala angažiranje zavestnih 
političnih sil ter oblasti, da SO' nanje opozorile, jih natančneje opredelile oziroma 
zagotovile izvajanje zakona. 

Posameznih preseganj verskega delovanja, ki smo jih opredelili kot kleri- 
kalizem ali neoklerikalizem, na tem mestu ne bom navajal, saj so jih naše poli- 
tične sile in sredstva javnega obveščanja ob vsakem konkretnem primeru ali 
splošnih usmeritvah posebej označila. 

Naj sedaj, ob upoštevanju obstoja tudi drugih verskih skupnosti, posebej 
navedem nekatere značilnosti rimsko-katoliške cerkve pri nas in v svetu 
nasploh. 

Kakršenkoli razvoj je že značilen za to versko skupnost v svetu in doma 
po vojni, je za našo družbo izhodiščnega pomena njeno distanciranje od ome- 
njene preteklosti iz časa upora slovenskega naroda zoper okupatorja. Tu ne 
gre za dialog cerkve z oblastjo, ampak z družbo kot celoto, ki jo sestavljajo 
tudi verniki. Zato danes ni možno govoriti o doseženih pogojih za nekakšno 
narodno spravo, ampak le o iskrenem sodelovanju pri graditvi našega samo- 
upravnega socialističnega danes in jutri in dokončnem obračunu s preteklostjo 
in sedanjimi poskusi revanšizma politične emigracije za račun najbolj reakcio- 
narnih sil sveta. 
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V zadržanju rimsko-katoliške cerkve do socialistične družbene ureditve 
nasploh in pri nas še posebej lahko zasledimo določen razvoj, o katerem na tem 
mestu ne morem širše razpravljati. V zvezi s tem želimo omeniti le to, da so 
bile v naši javnosti že večkrat dane pozitivne ocene premikov po 2. vatikanskem 
koncilu, ki je bil pred 10 leti. Ta cerkevni zbor naj bi prilagodil delovanje kato- 
liške cerkve razmeram v sodobnem svetu. Ob tem nam je jasno, da teh spre- 
memb ne smemo absolutizirati. V delovanju katoliške cerkve pri nas pa je bilo 
za uveljavljanje sklepov in duha koncila značilno, da sta se prepletala odločnost 
in neodločnost pri premagovanju starih gledanj na mesto cerkve v sodobni 
družbi in konkretnih vprašanj našega razvoja še posebej. 

Ob določanju načel za pravni položaj verskih skupnosti ni odločilnega po- 
mena trenutno stanje odnosov s katero od njih, ampak smer njihovega razvoja. 
Ta naj bi šla vsekakor po poti, ki jo je že sprejela večina vernikov, ki končno 
najbolj reprezentativno predstavljajo to versko skupnost, in po poti, ki jo že 
več kot 25 let ubira slovensko duhovniško društvo kot kolektivni član Sociali- 
stične zveze delovnega ljudstva v Slovenije. 

Takšno pot omenja v zadnjem času tudi uradna cerkev z izjavami, da 
spoštuje družbeni red pri nas in da vidi v njem pozitivne značilnosti glede soci- 
alne pravičnosti in svobode človeške osebnosti, ki so skupne tudi načelom 
cerkvene doktrine, po katerih naj bi bilo uravnavano delovanje verujočih. 
Zatrjuje, da versko prepričanje ne sme ovirati posameznikov pri njihovem 
sodelovanju z ljudmi, ki so drugačnih nazorskih prepričanj, v skupnih družbenih 
zadevah. 

Ce k temu prištejemo še delovanje slovenskih duhovnikov v zamejstvu in 
prizadevanje slovenske cerkve nasploh za pravice naših manjšin ter to, kar je 
napisala »Družina« ob 30-letnici osvoboditve v maju tega leta, ko je bil ta 
zgodovinski dogodek s strani cerkvenega vodstva prvič natančneje opredeljen 
ter podkrepljen z izjavami o ljubezni do domovine ter o veselju cerkve nad 
gospodarskimi, družbenimi in drugimi uspehi, ki jih je naša skupnost dosegla 
v zadnjih 30 letih, ter o zadoščenju kristjanov, da so v SFR Jugoslaviji urejena 
številna vprašanja medčloveških in mednacionalnih odnosov po načelih, ki so 
tudi blizu cerkvi, smemo reči, da so takšna stališča in izjave lahko podlaga tudi 
za nadaljnje odnose med samoupravno socialistično družbo in cerkvijo pri nas. 

Seveda pa zagotavljata uspešno in smotrno urejevanje teh vprašanj, poleg 
zakona, ki naj v praksi uveljavi razmejitev med političnim in verskim delova- 
njem po načelih ustave, tudi visoka politična zavest in družbena dejavnost vseh 
občanov, združenih v velikem številu v Socialistični zvezi delovnega ljudstva 
Slovenije. 

Ta je pred kratkim v svojem statutu ponovno poudarila in opredelila, da v 
svojem delu in pri izvajanju z ustavo opredeljenih nalog povezuje tako verujoče 
kot tudi tiste, ki ne verujejo. 

Naj se po teh ocenah splošnega položaja, v katerem sprejemamo osnutek 
tega zakona, povrnem k njegovemu besedilu oziroma k nekaterim konkretnim 
rešitvam, ki jih predvideva. 

Najprej želim poudariti, da osnutek zakona niti ne razširja niti ne oži 
ustavnih načel o verskih svoboščinah, ampak s svojimi določbami le natančneje 
postavlja meje med verskim in neverskim delovanjem verskih skupnosti, torej 
med tistim, kar je po ustavi dovoljeno, in tistim, kar po ustavi ni dovoljeno. 
Večina rešitev in določb je prevzetih iz dosedanjega zveznega zakona. Nekatere 
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med njimi so v pravnem izrazoslovju in stilno izboljšane. Nekatere določbe, ki 
niso več družbeno zanimive in zaradi tega niso niti potrebne, pa smo opustili. 

Druge rešitve so glede na siceršnji razvoj našega pravnega sistema na vseh 
področjih javnega udejstvovanja povsem nove. Med te sodi prav gotovo določba 
zakona, da je v okviru verskih skupnosti ali njihovih organov prepovedano 
organizirati in opravljati dejavnost splošnega ali posebnega družbenega pomena 
ter ustanavljati organizme za tako dejavnost. Ta določba natančneje opredeljuje 
ustavno načelo ločitve cerkve od države in prepovedi izrabljanja verskega delo- 
vanja v politične namene. Ob tem se opira na dejstvo, da naša splošna zakono- 
daja za vsako od tistih dejavnosti, ki je splošnega ali posebnega družbenega 
pomena, to v ustreznem zakonu posebej navaja. Med temi so' dejavnosti, ki 
jih zakon posebej opredeljuje kot dejavnosti splošnega ali posebnega družbenega 
pomena, kot so osnovno, srednje in visoko šolstvo, otroško varstvo in predšolska 
vzgoja, posamezne kulturne dejavnosti, socialno varstvo, zdravstveno varstvo 
in seveda številne komunalne in gospodarske dejavnosti, ki imajo tudi splošen 
ali poseben družbeni pomen, vendar za odnose z verskimi skupnostmi sploh 
niso zanimive. 

Po naših zakonih in po načelih medsebojne solidarnosti ima tudi organi- 
zirana karitativna dejavnost splošen družben pomen in cerkev ne more usta- 
navljati za to vrsto delovanja posebnih organov ali tako imenovanih vzporednih 
struktur. Zavedamo se, da je dobrodelnost ena od bistvenih značilnosti večine 
cerkva in verskega delovanja. Vendar v naših razmerah humanitarne akcije, ki 
jih organizirajo družbene institucije, nimajo nikakršnega ozko ideološkega 
obeležja, ampak je njihov edini cilj človeška solidarnost, ki je tudi ena od 
vrednot socialističnih načel. Zato je sodelovanje verujočih v teh akcijah samo- 
upravne socialistične družbe ne le možno, ampak prav zaželeno. Človekoljubje 
vernikov pa naj se kaže predvsem v neposrednem odnosu do tistih, ki so pomoči 
potrebni. 

Zato naj na tem mestu poudarim, da smo in bomo proti javnemu nastopa- 
nju verskih skupnosti v organizirani karitativni dejavnosti, ki je enostranska in 
meji na politično propagando. 

Verske skupnosti tudi niso društva in zato ne morejo delovati na področju, 
za katera so ta ustanovljena. 

Pri pripravi osnutka zakona smo uporabljali pravno terminologijo, ki naj 
prispeva k čim večji natančnosti njegovih določil. Izogibali smo se izrazom, 
ki jih za posamezne dejavnosti in institucije s svojega področja uporabljajo 
posamezne verske skupnosti, to še posebej, ker niso za vse verske skupnosti 
enaki, in z načelnega stališča, da z zakonom ne posegamo v notranjo organi- 
zacijo in pravila delovanja verskih skupnosti. 

Osnutek zakona dosledno ureja samo odnose, ki sodijo v njegovo dejansko 
pristojnost, pri čemer ostajajo določena vprašanja pri vsakodnevnem delovanju 
in ravnanju verskih skupnosti na področjih, ki jih urejajo drugi zakoni oziroma 
odloki družbenopolitičnih skupnosti. Tako je na primer gradbena dejavnost in 
sprememba namembnosti prostorov podvržena tovrstni splošni zakonodaji. Ure- 
janje dolžine zvonjenja na primer sodi v pristojnost občinskih odlokov o javnem 
redu in miru in podobno. 

Ob koncu naj omenim še to, da določa osnutek zakona tudi kazni za nje- 
gove kršilce. To novost uvajamo z namenom, da natančneje opredelimo tudi 
vrste in težo prekrškov, ko gre za oviranje ali preprečevanje svobodnega delo- 
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vanja verskih skupnosti ali za politizacijo ali drugačne nedovoljene oblike 
nastopanja teh skupnosti. 

V zvezi s tem se pridružujemo mnenju Zakonodajno-pravne komisije Skup- 
ščine SR Slovenije, da je treba v podrobni obravnavi zakona pred izdelavo nje- 
govega predloga te kazni še pretehtati s stališča, če so predvidene sankcije vedno 
v sorazmerju z družbeno škodljivostjo storjenega prekrška ah ne. 

Sicer pa ni glavni namen zakona v njegovih sankcijah, ampak da da v čim 
bolj natančni obliki meje dovoljenega delovanja verskih skupnosti. Te naj ne 
bodo začrtane le s sredstvi prisile, ampak predvsem z državljansko zavestjo vseh 
prizadetih. V takšnih okvirih bo lahko zakon tudi instrument za še bolj plodno 
delovanje koordinacijskih odborov za odnose med samoupravno socialistično 
družbo in verskimi skupnostmi pri občinskih in krajevnih organizacijah Socia- 
listične zveze delovnega ljudstva, kjer se srečujejo že sedaj predstavniki raznih 
družbenih dejavnosti in interesov z duhovniki in v okviru dogovarjanja rešu- 
jejo številna življenjska vprašanja. 

Z osnutkom zakona so bile seznanjene, poleg že omenjenih družbenopolitič- 
nih organizacij in pristojnih republiških upravnih organov, vse občinske komi- 
sije za odnose z verskimi skupnostimi ter nekatere znanstvene in verske insti- 
tucije. Nekatere od njih so dale tudi pripombe, ki so bile že upoštevane pred 
obravnavo osnutka zakona v Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ali pa 
celo pri obravnavi v pristojnih odborih obeh zborov Skupščine. Nekatere od 
teh pripomb so bile takšne narave, da ne sodijo v sklop vprašanj, ki jih obrav- 
nava ta zakon. Nanašale so se na vprašanja, ki so že urejena v drugih zakonih 
ali pa jih bo treba urediti na podlagi določb in duha zakona o pravnem položaju 
verskih skupnosti v konkretnem dogovarjanju med predstavniki oblasti in 
družbenopolitičnih organizacij ter predstavniki verskih skupnosti neposredno 
v bazi. 

Iz vsega navedenega povzemam, da osnutek zakona o pravnem položaju 
verskih skupnosti v načelu in v svojih podrobnostih smotrno ureja vprašanja 
odnosov med samoupravno socialistično družbo in verskimi skupnostmi, na 
podlagi ustave in v skladu z našo dosedanjo politično prakso na vseh področjih, 
ki so lahko in morajo biti urejena z zakonom. S sprejetjem osnutka zakona naj 
ne bo zaključena razprava o njem. Do izdelave njegovega predloga pa pričaku- 
jemo še nadaljnje pripombe, predvsem od organizacij Socialistične zveze delov- 
nega ljudstva ter od vseh drugih prizadetih institucij in samih verskih skup- 
nosti. 

Predlagam, da Zbor občin sprejme osnutek zakona v predloženem besedilu, 
skupno s spremembami in dopolnitvami, ki sta jih v svojem poročilu na pod- 
lagi podrobne obravnave predlagala pristojna odbora. 

Predsednica Mar-a Zlebnik: Osnutek zakona ste prejeli z dopisom 
z dne 23. 7. 1975. Z dopisom z dne 30. 9. 1975 pa ste prejeli tudi pripombe 
skupine delegatov iz občine Nova Gorica. Osnutek zakona sta obravnavala 
Odbor našega zbora za družbenopolitični in komunalni sistem in Zakonodajno- 
pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Danes na klopi pa ste 
prejeli še stališča Predsedstva in Izvršilnega odbora Republiške konference 
Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije in stališča Družbenopolitičnega 
zbora naše skupščine. Prav tako vas obveščam, da sem prejela pismene pri- 
pombe delegatov Skupščine občine Litija in delegatov Skupščine občine Ljub- 
ljana-Vič-Rudnik. 
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Na podlagi osnutka zakona, pismenih poročil, pripomb skupine delegatov 
občine Nova Gorica, stališč Predsedstva in Izvršilnega odbora Republiške kon- 
ference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije in stališč Družbenopoli- 
tičnega zbora pričenjam razpravo. K razpravi se je prijavil Janez Grašič, delegat 
občine Kranj! 

Janez Grašič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Navedel bom dve pripombi k osnutku zakona o pravnem položaju verskih 

skupnosti v Socialistični republiki Sloveniji. 
K 13. členu: Na koncu četrtega odstavka naj se doda besedilo: »če ni z dru- 

gimi predpisi drugače določeno«. 
Obrazložitev: Procesije se običajno organizirajo po cesti in je 15-dnevni rok 

za prijavo v nasprotju s prvim odstavkom 24. člena zakona o varnosti cestnega 
prometa, ki določa, da je treba prošnjo za dovolitev športne ali druge prireditve 
predložiti pristojnemu organu najpozneje 30 dni pred prireditvijo. 

K 14. členu: Drugi odstavek tega člena naj se glasi: 
»Za obisk verskega pouka mladoletnika je potrebno poleg njegove privo- 

litve tudi pismeno soglasje staršev oziroma skrbnika.« 
Navedeni pripombi sta sprejeli obe skupini delegatov in sklenili, da jih 

predlagata Zboru občin Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Predsednica Mara Zlebnik: Še kdo prosim? (Ne.) Zaključujem raz- 
pravo. Iz stališč Družbenopolitičnega zbora, ki je osnutek tega zakona obrav- 
naval v skladu s 345. členom ustave Socialistične republike Slovenije, izhaja, da 
se osnutek zakona lahko sprejme. Zato predlagam, da zbor sprejme naslednji 
sklep: 

1. Osnutek zakona o pravnem položaju verskih skupnosti v Socialistični 
republiki Sloveniji se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj upošteva stališča Družbenopolitičnega 

zbora ter pripombe in predloge, dane v poročilih skupščinskih teles, pripombe 
skupin delegatov in pripombe, dane v današnji razpravi na seji zbora. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (39 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajam na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembi oziroma dopolnitvi obrtnega zakona. 

Predlog za izdajo zakona je Skupščini predložila v obravnavo Skupščina 
mesta Ljubljana in za svojega predstavnika določila tovariša Janka Hercoga, 
člana Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljana. Predstavnik Izvršnega sveta 
je Ivan Kogovšek, svetovalec republiškega sekretarja za industrijo. Zeli tovariš 
Hercog ustno obrazložiti predlog za izdajo zakona? Je tukaj? (Ni ga.) Zeli 
morda govoriti predstavnik Izvršnega sveta tovariš Ivan Kogovšek? 

Ivan Kogovšek (iz klopi): Ne bi želel. Opozoril bi le na to, naj se 
obravnava predloga za izdajo tega zakona preloži. 

Predsednica Mara Zlebnik: To mislim na koncu tako ali tako pred- 
lagati. Namreč, iz poročil odborov in tudi iz mnenja Izvršnega sveta sem 
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ugotovila, da je treba v zvezi s tem natančneje proučiti še nekatera vprašanja. 
Zato menim, ker smo to sicer sprejeli na dnevni red, da z dnevnega reda tega 
ne bi odlagali. Tako bi lahko danes o tem še razpravljali. Vendar pa bi odložili 
sklepanje o tem, ali je predlog za izdajo zakona potreben. 

Predlog za izdajo tega zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske 
odnose in razvoj našega zbora, Odbor za družbenoekonomske odnose Zbora 
združenega dela in Zakonodajno-pravna komisija, ki so predložili pismeni poro- 
čili. Poročili in mnenje Izvršnega sveta ste prejeli. Pričenjam razpravo! Skle- 
panje o samem predlogu bi odložili na prihodnjo sejo, dokler si ne priskrbimo 
še dodatnih mnenj. (Nihče se ne javi.) 

Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo s sklepom, da pre- 
ložimo sklepanje o tem, ali je zakon potreben, na eno izmed prihodnjih sej, 
glede na to, kdaj bomo prejeli ustrezne dopolnilne podatke. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega r e d a , to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembi zakona o davkih občanov. 

Predlog za izdajo zakona je Skupščini predložila Skupščina občine Piran. 
Za svojega predstavnika je določila tovariša Ivana Bažeca, predsednika Skup- 
ščine občine Piran. Predstavnik Izvršnega sveta je tovarišica Mara Rovanova, 
pomočnica republiškega sekretarja za finance. 

Zeli tovariš Bažec besedo? (Ne.) Odbori in tudi Izvršni svet predlagajo, naj 
se sklepanje o tem predlogu preloži. Zaključujem razpravo s tem, da bomo o 
tem razpravljali na eni izmed prihodnjih sej. 

Prehajam na 15. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o 
spremembi zakona o premijah za pšenico. 

Osnutek zakona je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin. 
Predstavnik naše delegacije v Zboru republik in pokrajin je tovarišica Zdenka 
Jurančič, ki ima besedo. 

Zdenka Jurančič: Na včerajšnji seji Odbora za finance Zbora zdru- 
ženega dela je predstavnik predlagatelja oziroma predsednik Zveznega komiteja 
za kmetijstvo inž. Kuštrak predlagal spremembo v predloženem osnutku. Gre 
namreč za spremembo roka, v katerem se izplačujejo premije pri odkupu 
pšenice. V osnutku zakona je rok za premiranje odkupa od 1. julija do 31. ok- 
tobra. Zavzel se je za to, da se ta rok podaljša do 31. decembra. Isti predlog 
je dal tudi odbor za agrarno politiko Zbora združenega dela na svoji seji v pre- 
teklem tednu. Ker delegati v Zboru občin tega predloga niste dobili, sem se 
sedaj priglasila k besedi in se zavzemam za to, da se tudi ta zbor odloči za 
podaljšanje roka za premiranje odkupljene pšenice. 

Razlogi so naslednji: Zaradi izredno slabih vremenskih razmer v lanskem 
letu ob času setve in pa enako slabih ali pa še slabših sedaj ob času žetve je 
letina manjša za 30 °/o v razmerju do lanskoletnega rekordnega pridelka. 

Nismo pridelali toliko pšenice, kot je bilo pričakovano. V tem trenutku 
se na zunanjem trgu cena pšenici viša in je razumljivo, da vsak kilogram 
odkupljene pšenice pripomore k zmanjšanju deviznih sredstev, potrebnih za 
nakup pšenice na zunanjem trgu. Menimo, da je ta predlog Zveznega komiteja 
in pa tudi Odbora za agrarno politiko Zbora združenega dela primeren. 

Moram povedati tudi to, da so delegati drugih skupščin na včerajšnji 
seji Odbora za finance, ko smo o tem razpravljali, že imeli soglasje k izdaji 
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tega zakona s pooblastilom svojih skupščin in so se strinjali s tako spremembo 
roka, posebej še zato, ker po zagotovilih predstavnika predlagatelja ne bo 
treba določenih zelo povečanih sredstev v okviru teh 240 milijonov dinarjev, 
kot je napisano v osnutku. 

Hkrati pa bi izrabila to priložnost še za kratko obvestilo. Tudi predsednik 
Zveznega komiteja za kmetijstvo nas je včeraj obvestil, da bomo v tem letu 
še enkrat razpravljali o isti temi. Namreč, v strokovnih krogih razpravljajo 
o tem, kako premirati odkup pšenice letine 1976. 

Vse kaže, da bo treba s premijskim načinom izplačevanja nadaljevati, ker 
ni možnosti, da bi se lahko povečala garantirana cena. To so sedaj šele prva 
razmišljanja. Ce pa bo to potrebno, bomo morali prav gotovo še v decembru 
tega leta še enkrat o tem problemu razpravljati. Kajti če hočemo, da bodo 
zagotovljena sredstva v okviru proračuna federacije, bo treba zakon o premijah 
za pšenico sprejeti vnaprej. 

Predlagam še enkrat zboru, da se odloči za enako podaljšanje roka in 
v istem besedilu, kot je sprejel tudi Zbor združenega dela to svojo pripombo. 

Predsednica Mara Zlebnik: Osnutek zakona ste prejeli s sklicem 
21. seje zbora. Obravnavali so ga: Odbor za finance našega zbora in Odbor 
za finance Zbora združenega dela, ki sta predložila skupno pismeno poročilo, 
in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako predložila poročilo. Poročili 
ste prejeli, pa tudi mnenje Izvršnega sveta. - 

Na podlagi osnutka zakona in pismenih poročil pričenjam razpravo. Kdo 
želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in 
predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona o 
spremembi zakona o premijah za pšenico. 

2. K osnutku zakona sprejema zbor pripombo, ki je bila izražena na seji 
zbora, in sicer pripombo, ki jo je zboru predložila tovarišica Zdenka Jurančič. 

3. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, da da v imenu Skupščine SR Slovenije 
soglasje k predlogu zakona o spremembi zakona o premijah za pšenico. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (38 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajam na 16. točko dnevnega reda, to je na volitve in 
imenovanja. 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR 
Slovenije je predložila v obravnavo in sprejem predlog odloka o izvolitvi sod- 
nikov Okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru. Predstavnik Komisije na 
seji zbora je tovariš Gojko Vidovič. (Ni navzoč.) Potem je pa predstavnica 
Komisije tovarišica Verbičeva, članica komisije. 

Prehajam na predlog odloka o izvolitvi sodnikov Okrožnega gospodarskega 
sodišča v Mariboru. O tem predlogu odloka pričenjam razpravo. Želi kdo raz- 
pravljati? (Nihče.) Zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje o predlogu 
odloka. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (38 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o izvolitvi sodnikov 
Okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru. S tem sta bila za sodnika Okrož- 
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nega gospodarskega sodišča v Mariboru izvoljena Karel Ferenčak, diplomirani 
pravnik, predavatelj na Visoki ekonomsko-komercialni šoli v Mariboru, in 
Gregor Lesjak, diplomirani pravnik, sodnik Občinskega sodišča v Mariboru. 

Prehajam na 17. točko dnevnega reda, to je na vprašanja 
delegatov. 

Po prvem odstavku 40. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije ima 
delegat v zboru pravico postaviti Izvršnemu svetu ali republiškim funkcio- 
narjem, ki vodijo delo republiških upravnih organov, vprašanja, ki se nanašajo 
na njihovo delo ali na zadeve iz njihove pristojnosti. Vprašanje lahko postavi 
delegat v zboru tudi predsedniku Skupščine SR Slovenije, predsedniku zbora ali 
tudi predsednikom delovnih teles, kakor tudi skupščini samoupravne interesne 
skupnosti za območje republike, kadar ta enakopravno odloča s pristojnim 
zborom. Na današnji seji sta dve delegatski vprašanji že bili postavljeni. Z 
zadnje seje zbora nimamo odprtih delegatskih vprašanj. 

Želi morda še kdo postaviti delegatsko vprašanje? Prosim, delegatsko 
vprašanje bo postavil tovariš Maks Popelar, delegat občine Sevnica! 

Maks Popelar: Tovarišice in tovariši delegati! V 1976. letu bo po 
sedanjih predvidevanjih obremenitev gospodarstva za skupno porabo približno 
enaka kot v 1975. letu. Predlagana zakona o varstvu pred požarom in o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o starostnem zavarovanju kmetov se dejansko 
glede na finančne posledice vključujeta v skupno porabo. 

Postavljam vprašanje, kako se bodo te nove obveznosti vključile v bilanco 
skupne porabe za prihodnje leto glede na dosedanje obremenitve gospodarstva 
za financiranje družbenih dejavnosti in glede na prioritete (izobraževanje, vzgo- 
ja ter otroško varstvo) v srednjeročnem planu za obdobje 1976—1980. Ali bodo 
zaradi tega okrnjene druge dejavnosti, kot so na primer telesna kultura in pa 
kultura? Za navedene obveznosti bi namreč v naši občini morali povečati v 
bilanci skupne porabe prispevno stopnjo za približno 1'%>. 

Predsednica Mara Zlebnik: Kdo še želi postaviti delegatsko vpra- 
šanje? (Nihče.) 

Obveščam vas, da je Zbor občin z Zborom združenega dela in Družbeno- 
političnim zborom usklađen v vseh zadevah, ki jih je danes obravnaval. 

Ker je s tem dnevni red današnje seje izčrpan, se vsem delegatom za- 
hvaljujem za udeležbo in sodelovanje v razpravi in zaključjem 21. sejo Zbora 
občin Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

(Seja je bila končana ob 16.25.) 
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19. seja 

(22. septembra 1975) 

Predsedoval: Stane Markič, 
predsednik Družbenopolitičnega zbora. 

Začetek seje ob 9.15. 

Predsednik Stane Markič : Pričenjam 19. sejo Družbenopolitičnega 
zbora. 

Odsotnost so opravičili: Stane Gavez, Marjan Šiftar in Terezija Štefančič. 
Z dopisom sem 30. 7. 1975 umaknil za to sejo' 6. točko, to je potrditev samo- 

upravnega sporazuma o ustanovitvi Zdravstvene skupnosti Slovenije. Pred- 
lagam tudi spremembo vrstnega reda zadev: predlagano 5. točko dnevnega reda, 
to je poročilo o uresničevanju ustavnih določb o> združenem delu in o- združe- 
vanju dela in sredstev družbene reprodukcije, bi obravnavali pod 2. točko 
dnevnega reda. 

Glede na to predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 18. seje zbora; 
2. poročilo o uresničevanju ustavnih določb o združenem delu in o združe- 

vanju dela in sredstev družbene reprodukcije; 
3. osnutek dogovora o družbenem planu SR Slovenije za obdobje od leta 

1976 do leta 1980; 
4. osnutek osnov za dogovor o družbenem načrtu Jugoslavije za dobo od 

leta 1976 do leta 1980; 
5. predlog temeljev skupne politike dolgoročnega razvoja SFR Jugoslavije 

do leta 1985; 
6. volitve in imenovanja; 
7. vprašanja delegatov. 
Ali kdo predlaga kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? Ugo- 

tavljam, da se delegati s predlaganim dnevnim redom strinjajo. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 
18. seje zbora. 
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Osnutek zapisnika zbora ste prejeli. Predlaga kdo kakšen popravek oziroma 
dopolnitev? (Ne.) Ce ne, dajem odobritev zapisnika na glasovanje. Glasovali 
bomo z dviganjem rok. Kdor je za odobritev zapisnika 18. seje zbora, naj dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno odobril zapisnik 18. 
seje zbora. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poročilo o 
uresničevanju ustavnih določb o združenem delu in o združevanju dela in 
sredstev družbene reprodukcije. 

Poročilo je Skupščini SR Slovenije poslal Izvršni svet. Gradivo je obrav- 
naval Odbor za družbenopolitični sistem. Poročilo odbora ste prejeli. Prejeli 
ste tudi pripombe Službe družbenega knjigovodstva, centrale v Ljubljani. Danes 
ste prejeli še predlog sklepov in stališč Družbenopolitičnega zbora. 

Ekspoze k tej točki dnevnega reda bo dal tovariš Vladimir Klemenčič, 
član Izvršnega sveta. Prosim, tovariš Klemenčič! 

Vladimir Klemenčič: Tovarišice in tovariši! Poročilo o uresniče- 
vanju ustavnih določb o združenem delu je bilo pripravljeno z namenom, da se 
zberejo podatki in dejstva, analizirajo pojavi in da se oceni dosedanja aktivnost 
posameznih dejavnikov v procesu uresničevanja ustave. Skratka, poročilo po- 
meni na eni strani poskus, da se poda presek premikov v praksi in družbeni 
zavesti na tem področju v približno letu in pol po sprejetju ustave. Ob tem se 
je težilo, da se stanje ne olepšuje, vendar tudi ne podcenjujejo doseženi re- 
zultati in tudi ne zanikajo težave ter negativni spremljajoči pojavi. 

Takšen pristop je edino upravičen tudi zato, ker je poročilo tudi izhodišče 
za nadaljnjo akcijo na tem področju. V sedanjem trenutku je verjetno še zlasti 
aktualen tretji del poročila, ki govori o nekaterih izhodiščih za nadaljnjo 
graditev družbenoekonomskega sistema. 

Sedaj je v razpravi vrsta temeljnih zveznih zakonov. Potrebno je ta izho- 
dišča soočiti z normami v osnutku teh zakonov. 2e ob sprejemanju ustave 
je bilo jasno, da je ne bo moč uresničiti čez noč in tudi ne v enem letu. Po- 
temtakem poročilo predstavlja oceno ene faze uresničevanja ustave, skupno z 
bolj ali manj izdelanimi opredelitvami in izhodišči za nadaljnje faze. Seveda 
bi bile lahko v poročilu nekatere ocene konkretnejše oziroma navedeni bi bili 
lahko novejši podatki in podkrepljeni še z drugimi dejstvi itd. Vendar ne glede 
na to poročilo dovolj plastično kaže osnovne obrise, dosežene v ustavni pre- 
obrazbi ter tudi evidentira, kaj bi bilo treba storiti oziroma daje določena idejna 
izhodišča za nadaljnjo akcijo. Takšne so približno tudi ocene gradiva iz do- 
sedanje razprave. 

Ob vsem tem se je treba tudi zavedati, da če kje, potem tu velja, da poro- 
čilo prikazuje dani trenutek, medtem ko družbena akcija in dogajanja tečejo 
naprej in prinašajo tudi nova spoznanja. 

2e s svojim obsegom in številom vprašanj, ki jih načenja, poročilo po- 
sredno kaže na to, da obstaja resnično množica družbenih pojavov v združenem 
delu, ki so povezani z uresničevanjem ustave. To samo potrjuje oceno, da je 
ustavna preobrazba segla, ne glede na to, koliko se posameznik zaveda teže, 
tako rekoč do vsakega delovnega človeka oziroma do vseh pomembnejših 
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244 Družbenopolitični zbor 

družbenoekonomskih in družbenopolitičnih odnosov. Res pa je tudi, da je 
stopnja vsebinske preobrazbe teh odnosov različna. 

Prav zaradi številnosti vprašanj ter dejstva, da življenje na tem področju 
prinaša vedno nove in nove pojave in spoznanja, je težko najti kriterij o tem, 
o katerih stvareh je treba še posebej spregovoriti danes in o katerih ne. 

V nadaljevanju bi skušal poudariti nekatera vprašanja političnoakcijske 
narave ter vprašanja idejnopolitičnega razjasnjevanja, bodisi da gre za zavra- 
čanje nesprejemljivih pogledov bodisi za nujnost njihovega poenotenja kot 
pogoja za uspešnost akcije. 

Kar zadeva prvo, menim, da je iz poročila kot tudi iz drugih dokumentov 
jasno razvidno spoznanje, da latentnih in potencialnih hotenj delovnih ljudi 
po preobrazbi ni moč uresničiti brez organizirane družbene akcije. Ce pustimo 
ob strani dolgoročne preobrazbene naloge, potem pregled uresničevanja ustave 
jasno kaže, da so črne točke v njem praviloma posledica neizpeljane organi- 
zirane družbene akcije. Ta akcija tudi ne more biti uspešna, če je omejena na 
ozek krog ljudi, če vanjo niso vključeni delavci v združenem delu, katerih 
hotenja se s preobrazbo predvsem uresničujejo. Zato morajo organizirane 
socialistične sile nenehno realizirati vsebino družbenih pojavov, ki nastajajo 
v praksi, in ne dopuščati, da pride do nekakšnih praznih prostorov, v katerih 
živijo in se v različnih oblikah obnavljajo ideje, ki so naperjene proti ustavni 
preobrazbi. 

Se večjo kritiko in pozornost zaslužijo pojavi, ko družbeni dejavniki v 
posamezni sredini, v temeljni organizaciji, v podjetju, v skupnosti ne opravijo 
svoje avantgardne vloge ter nekritično prevzamejo kot izhodišče za svojo akcijo 
gesla, ki dejansko vodijo k malodušju, gesla, ki obtožujejo neko imaginarno 
družbo, ki bi morala zanje storiti to ali drugo, vidijo krivca za vse težave zunaj 
sebe, hkrati pa sebično, nesolidarnostno in lokalistično ravnajo, kadar priča- 
kujejo pomoč od njih tisti, ki so v težavah. 

V nekaterih organizacijah se na primer pojavlja v različnih odtenkih takole 
geslo: »Pri nas samoupravljanja ne moremo poglabljati, dokler družba sistem- 
sko ne popravi našega ekonomskega položaja.« Ker so v posameznih organi- 
zacijah to geslo na svojo zastavo akcije zapisale tudi družbenopolitične orga- 
nizacije, ni čudno, da si s tem spodkopavajo lastni položaj v organizaciji in 
onemogočajo realen dialog s komunisti v drugih organizacijah, ki so življenjsko 
zainteresirani za njihov obstoj, bodisi kot njihovi dobavitelji ali uporabniki 
njihovega blaga in storitev. Pri tem pozabljajo, da samoupravna pot razvoja 
in reševanja problemov ne velja samo za organizacije, ki ustvarjajo ekstra 
dohodek, namreč tudi za tiste, ki so na meji rentabilnosti ali celo pod njo. 

Ko to poudarjam, naj povem, da s tem ne zanikam realnost zahteve po 
večji ali manjši spremembi ekonomskega položaja določene stroke ali grupa- 
cije. Pri tem so morda med drugim nujni tudi ukrepi družbenih organov; toda 
zavestne socialistične sile ne bi smele pristajati na tako poenostavljeno formulo 
za svojo akcijsko usmeritev, ker v bistvu vodi v neaktivnost. Komunisti takšnih 
malodušnih gesel niso uporabljali niti takrat, jko bi bili do tega zaradi svoje 
številčne ali tehnične šibkosti veliko bolj upravičeni. 

Velja dodati, da so v enem od takšnih primerov dosegli dobre rezultate 
na mnogih področjih uresničevanja ustave, kar bi nosilce takšne teze moralo 
tembolj spodbuditi k razmišljanju. 

Omenil bi še eno mnenje takšne vrste. Gre za trditev, da je sedaj v družbi 
na prvem mestu boj proti inflaciji oziroma boj za stabilizacijo nasploh ter je 
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vsaj za sedaj nujno potrebno ustavno preobrazbo potisniti v kraj. V prid tej 
trditvi se potem iščejo tudi razlogi, češ da za oboje nimamo dovolj kadrov in 
da ne moremo cepiti sil na dve tako zahtevni nalogi. Pri uresničevanju ustave 
se povsod govori o uspehih, potemtakem si lahko malo oddahnemo in podobno. 

Skoraj ni potrebno govoriti o soodvisnosti materialnega razvoja od druž- 
benoekonomskih in drugih odnosov. V družbeni reprodukciji se materialni 
tokovi in tehnološki procesi odvijajo z vzpostavljanjem in reproduciranjem 
množice družbenoekonomskih in drugih odnosov. Tudi inflacija ni pojav, ki 
bi bil lasten materiji kot takšni, marveč gre za tipičen družbeni pojav. Čeprav 
je boljše ali slabše materialno stanje družbe in njena struktura olajševalna 
oziroma oteževalna okolnost pri danem stanju stvari, je ključ za rešitev v 
družbenih odnosih in njihovem obvladanju. Ne trdim, da so vsi segmenti 
družbenih odnosov enako pomembni za obvladovanje teh gibanj. Na to kaže 
tudi dejstvo, da se inflacije pojavljajo v različnih družbenih sistemih sodobnega 
sveta. Toda mehanicistično reševanje stabilizacije od preobrazbe družbenih 
odnosov, gledano kompleksno in v daljšem razdobju, ni teoretično opravičljivo 
in se tudi ne da zagovarjati v družbenopolitični akciji. To tembolj, ker akcija 
za stabilizacijo gospodarskih gibanj ni kratkoročna. Mislim, da smo prav v 
Sloveniji že dalj časa opozarjali, da akcija za stabilizacijo, ki bi računala na 
kratkoročno odpravo inflacije, nelikvidnosti, naraščanja življenjskih stroškov 
in podobno, ne more biti uspešna, ker se globlji vzroki pojavov ne dajo odpra- 
viti v takšnih rokih. 

Mislim, da sodi med aktualna vprašanja tega trenutka tudi sporazumevanje 
in dogovarjanje o osebni, skupni in splošni porabi oziroma o delitvi dohodka 
sploh. V Sloveniji so se že tretjič začele priprave za sporazumevanje in'dogo- 
varjanje o združevanju sredstev za skupno porabo ter o politiki zbiranja sred- 
stev in o solidarnostnem prelivanju na področju splošne porabe. Udeleženci 
v tem procesu imajo dokaj pripomb o do sedaj opravljenih postopkih in o 
odnosih ter tudi predloge za letošnjo akcijo na tem področju. Prav tako je res, 
da se ob tem kaže tudi želja, da se sporazumevanje izpelje po starem. V le- 
tošnjem postopku je odbor udeležencev terjal, da se sporazumevanju začne 
z razpravo o programih. Toda ne glede na to so ponekod postavili že takoj 
na začetku vprašanje, kdaj bosta Izvršni svet oziroma Zavod za plan posre- 
dovala indekse in procente za porast posameznih oblik porabe v prihodnjem 
letu. Skladno s tem so si ponekod zamislili svobodno menjavo dela v zelo 
poenostavljeni formuli, kot da je to v bistvu licitiranje o višini indeksa porabe 
glede na prejšnje leto, in to na relaciji izvajalci v družbenih dejavnostih na 
eni ter izvršni sveti na drugi strani. Docela zanemarili so pomen programov 
ter nujno usklajevanje le-teh, tako glede ponudbe storitev kot glede njihove 
cene. Prav tako so pozabili, da morajo biti partnerji v tem sporazumevanju 
porabniki in ne država. 

Na podlagi dosedanjih izkušenj in ustreznih ustavnih določb želimo v le- 
tošnjem letu spodbuditi urejanje nekaterih novosti oziroma dosledno izpeljati 
nekatere dosedanje smotre v postopkih sporazumevanja, da bi tako v praksi 
odprli širši prostor za tiste napredne procese v razmerjih med temi dejavnostmi 
na tem področju, ki so se do sedaj še vedno premalo uveljavili. Skladno z 
razpravami in strokovnim obdelovanjem teh vprašanj, ki prav v sedanjem 
času relativno intenzivno poteka, naj bi v osnovnih črtah postopek sporazume- 
vanja izgledal takole: sporazumevanje začenjajo delovni ljudje v temeljnih 
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organizacijah in krajevnih skupnostih na podlagi osnutkov letnih programov, 
v katerih so variantne rešitve tako glede obsega programa kot glede njegovih 
finančnih prvin. Hkrati z razpravo o skupni porabi delavci v TOZD oblikujejo 
stališča tudi o možnih gibanjih neto osebnih dohodkov v naslednjem letu ter 
prav tako o naložbah v razširitev materialne podlage lastnega dela oziroma 
o združevanju sredstev za takšne namene z drugimi delavci. V tem času bi se 
prav tako morale začeti razprave o politiki na področju virov financiranja 
splošne porabe ter o solidarnostnem prelivanju. Pod predpostavko, da je spre- 
jet srednjeročni plan, bi bilo treba v teh razpravah tudi soočiti njegove smotre 
z realnimi gibanji v gospodarstvu oziroma v družbi sploh. Vse te razprave 
potekajo v TOZD, krajevnih skupnostih ter nato v občinskih in republiških 
samoupravnih interesnih skupnostih ter družbenih telesih, skratka na različnih 
ravneh in segmentih delegatskega sistema, skladno s pristojnostmi posamezne 
ravni. Na tej podlagi bi se nato začelo v okviru občine usklajevanje in selekcija, 
se pravi uokvirjanje predvidenih gibanj različnih oblik porabe z obsegom 
dohodka, za katerega se predvideva, da bo realno ustvarjen. Tako bi se v 
občinah začela oblikovati splošna bilanca sr.edstev, ki jo predvideva republiška 
ustava in iz katere bi bile razvidne različne oblike porabe. Na republiški ravni 
bi se za naloge, za katerih financiranje in izvajanje skrbijo samoupravne 
interesne skupnosti in organi na republiški ravni, oblikovala republiška splošna 
bilanca sredstev. Slednja bi le evidentirala sredstva iz občinskih bilanc, ne bi 
pa na republiški ravni o njih potekalo sporazumevanje. Na republiški ravni 
bi potekalo le usklajevanje in dogovarjanje med občinami ter skupnostmi in 
organi na republiški ravni o zadevah, ki naj bi jih izvedle organizacije in 
skupnosti v republiki. Pri tem ima poseben pomen oblikovanje enotnih mini- 
malnih oziroma ponekod normalnih standardov pokrivanja določenih potreb 
za območje republike. V tem procesu se bodo oblikovale" tudi poglavitne usme- 
ritve delitve in razvoja kot elementi letne resolucije o družbenoekonomski poli- 
tiki in razvoju v republiki in občinah. Tako delitveni proporci v teh resolucijah 
ne bi predstavljali vnaprej postavljen okvir, marveč samoupravno dogovorjene 
in usklađene smotre. Ko bodo na podlagi predhodnih faz izoblikovani predlogi 
programov ter tudi predlogi splošnih bilanc sredstev, bo dogovarjanje stopilo 
v zadnjo fazo. Na tej podlagi bo zatem sledilo sklepanje o prispevnih stop- 
njah v skupščinah samoupravnih interesnih skupnosti, podpisovanje samo- 
upravnih sporazumov, sprejemanje letnih resolucij o družbenoekonomski poli- 
tiki in razvoju ter proračunu v skupščinah in tako dalje. Seveda je moč ,pred- 
postaviti, da kljub organizirani akciji vsi subjekti sporazumevanja ne bodo 
pristopili k sporazumom. Tudi sicer ne kaže sporazumov in dogovorov kot 
samoupravnih aktov spreminjati v državne oziroma paradržavne dokumente, 
ki so avtomatično obvezni za vse. Skratka, potrebno je v tem procesu delitve 
dohodka razmejiti tisto, kar poteka po logiki samoupravnega sporazumevanja 
in dogovarjanja, od tistega, kjer skladno s svojimi pristojnostmi ukrepajo 
organi družbenopolitičnih skupnosti. Pri tem gre bodisi za njihove izvirne pri- 
stojnosti, na primer na področju splošne porabe, bodisi za intervencijsko ukre- 
panje, ker potencialni porabniki določenih storitev niso za te storitve priprav- 
ljeni združevati sredstev na podlagi sporazumov in podobno. Prav tako je 
pomembno, da se v procesu sporazumevanja o skupni porabi in tudi o drugih 
oblikah porabe ne izhaja od ničle, kot da gre na primer sedaj za to, ali bomo 
imeli še naprej osnovno šolstvo ali ne. V sporazumevanju se je treba predvsem 
odločiti o tem, kam usmerjati nadaljnji razvoj dejavnosti, ki se na tej podlagi 
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financirajo. V tem okviru seveda tudi k racionalizacijam in iskanju rezerv 
v okviru že vpeljanih dejavnosti. 

V ozadju tega so v grobih črtah orisanega sporazumevanja in dogovarjanja 
nekatera načela oziroma izhodišča, ki naj bi se uresničevala z navedenimi 
postopki. Postopki naj bi omogočili delavcem kot ustvarjalcem dohodka, da 
o njem tudi odločajo. S tem je povezano tudi drugo izhodišče oziroma spo- 
znanje, da je eden od pogojev za utrjevanje samoupravnega odločanja tudi ta, 
da poteka oblikovanje odločitev o posameznih oblikah porabe, bodisi da gre za 
osebno, skupno ali splošno porabo ali gospodarske investicije, tako da je 
omogočeno medsebojno usklajevanje posameznih vrst porabe oziroma sinhro- 
nizirano sprejemanje odločitev. Naj gre za to ali drugo vrsto porabe, vse imajo 
svoj vir v istem dohodku. Drugo je seveda dejstvo, da je krog udeležencev 
sporazumevanja in dogovarjanja o posameznih vrstah porabe različen. V enem 
krogu se delavci pogovarjajo o tem, kar zadeva razširitev materialne podlage 
njihovega dela, v drugem kot delegati družbenopolitičnih skupnosti sklepajo 
o splošni porabi, v tretjem se kot uporabniki določenih storitev sporazumevajo 
z izvajalci in tako naprej. Dogovarjanje poteka na različnih ravneh. Toda kot 
celota mora omogočiti samoupravno odločanje o kompleksno pojmovanem 
dohodku. Iz teh postopkov potemtakem ni moč izključiti te ali druge oblike 
porabe, ki se potem pojavlja naknadno zunaj bilanc. Takšna poraba potem 
deluje v bistvu inflacijsko, ker presega železni okvir ustvarjenega dohodka. 

Tretje izhodišče, ki je v ozadju tako zamišljenih postopkov, sta načeli o 
kontinuiranem in srečujočem se planiranju. Gre za to, da se planirani smotri 
nenehno preverjajo v realnih gibanjih, in če je nujno, tudi korigirajo. V procesu 
planiranja se horizontalno in vertikalno srečujejo in usklajujejo predlogi in 
pobude vseh nosilcev planiranja. Skladno s tem je zlasti pomembno, da se niti 
in vezi v teh postopkih ne prekinejo oziroma da se ne zgodi, da delavci razprav- 
ljajo o nekem programu, potem pa so iz določenih faz celotnega dogajanja iz- 
ključeni in dobijo le ob koncu v podpis sporazum, ki je v popolnem nasprotju 
z njihovimi pogledi na začetku postopka. Gotovo se bo zgodilo, da se bo na 
primer osnutek programa pomembno razlikoval od Ikončno sprejetega, toda ne 
smejo se pretrgati vezi v različnih fazah oblikovanja odločitev med različnimi 
ravnimi in subjekti, ki so udeleženi v dogovarjanju. 

Shemo vseh postopkov in medsebojih obveznosti udeležencev bo treba še 
natančneje obdelati in se potem odločiti, ali jo je moč že v celoti uporabiti 
kot podlago za dogovarjanje za leto 1976 ali pa se bo delno uresničevala tudi 
pozneje. V tem sklopu velja omeniti še eno vprašanje. 

Gre za pomen bruto in neto osebnega dohodka v delitvi osebnih dohodkov, 
o čemer so bila določena razhajanja. Pri tem ni bil sporen bruto osebni dohodek 
kot ustavna kategorija in hkrati podatek, ki kaže porabo, potrebno za delav- 
čevo reprodukcijo, osebno porabo, se pravi zdravljenje, za lastno izobraževanje 
in izobraževanje otrok in podobno. Gre za to, ali je mogoče vsa usklajevanja 
in dogovarjanja izvajati izključno na podlagi bruto osebnega dohodka, ne glede 
na učinek na neto osebni dohodek. Mislim, da sedanje izkušnje jasno kažejo, 
da neto dela osebnih dohodkov ne smemo zanemariti. Sedaj se namreč do- 
gaja, da se resnični dejavniki dogovarjajo in sporazumevajo o sredstvih, ki 
naj bi se natekla iz bruto osebnih dohodkov delavcev, vendar ob premajhni 
dejanski angažiranosti delavcev, kot da gre za dele njihovih osebnih dohodkov. 
Tako se na delavčeve bruto osebne dohodke obešajo različne obveznosti splošne, 
skupne in druge porabe, ne da bi jih delavci dejansko sprejeli oziroma videli 
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v njih zadovoljevanje lastnih potreb ter tudi ocenili posledice za neto del svojih 
osebnih dohodkov. Skratka, vsi prejemniki sredstev iz bruto dela osebnih 
dohodkov skušajo najti svoje mesto pod soncem in tako postaja neto' osebni 
dohodek nekakšna izvedena kategorija, potem ko so drugi zasedli svoje deleže 
v bruto osebnem dohodku. Tako se izvaja svojevrsten pritisk na neto osebne 
dohodke, ki v inflacijskih razmerah rastejo še izraziteje. 

Drugo, kar je pomembno, je stališče posameznega delavca in družbe, da se 
ob tem na podlagi različnih stopenj prispevkov rušijo vzpostavljena razmerja 
med delovnim prizadevanjem posameznika ter njegovim neto osebnim do- 
hodkom. Če je posameznik oziroma kolektiv bolje delal, ustvaril večji dohodek, 
potem se verjetno ne bo zadovoljil s povečanjem bruto osebnih dohodkov ob 
isti ravni neto osebnih dohodkov. Pričakoval bo, da se njegova večja storilnost 
in dohodek izrazita tudi v višjem neto osebnem dohodku, čeprav bi praviloma 
moral porast slednjega zaostajati za porastom celotnega dohodka. Skratka, 
neto osebni dohodek je še vedno kategorija, ki ima svoj vpliv na prizadevanje 
za povečanje storilnosti dela. Zato jih kljub temu, da so za izhodišče bruto 
osebni dohodki, v postopku sporazumevanja ni moč zanemariti. Seveda to ne 
pomeni nekega avtomatičnega usklajevanja različne višine prispevnih stopenj. 
Vendar v celotnem postopku ni moč iti mimo učinka vsega tega dogovarjanja 
na neto del osebnih dohodkov. 

Naj omenim še nekaj vprašanj, ki se nanašajo na razvoj delegatskega 
sistema v organizacijah združenega dela. V dosedanjem razdobju uresničevanja 
ustave je bil delegatski sistem kot celota vzpostavljen. Izvoljene so delegacije, 
ki, izhajajoč iz temeljnih organizacij in krajevnih skupnosti, kot celota pred- 
stavljajo skelet našega skupščinskega sistema. Na načelih delegatskega sistema 
so izpeljane tudi druge rešitve v družbenopolitičnem sistemu. Poleg tega de- 
lujejo na podlagi delegatskega sistema samoupravne interesne skupnosti druž- 
benih dejavnosti in skupnosti v nekaterih gospodarskih dejavnostih. Prav tako 
so oziroma bodo v kratkem načela delegatskega sistema vgrajena v upravljanje 
bank in zavarovalnic, v delovanje gospodarskih zbornic, skupnih rezerv go- 
spodarstva in drugam. Skratka, delegatski sistem je segel na najrazličnejša 
področja urejanja družbenih zadev, bodisi v tako imenovani politični nadstavbi 
družbe bodisi da gre za urejanje zadev v procesu družbene reprodukcije. 
Glede na število delegacij in delegatov ter njihovo strukturo je očitno, da je 
v urejanju družbenih zadev vključeno neprimerno več delavcev in veliko širši 
krog delovnih ljudi in občanov kot v kateremkoli družbenem sistemu. 

Ob vseh teh in drugih rezultatih, ki zadevajo programiranje dela, obvešča- 
nje delegatov in tako dalje, ne smemo zanemariti pomena stika celotnega 
razvejanega delegatskega sistema z njegovo bazo v temeljnih organizacijah 
in krajevnih skupnostih, ki je del tega sistema. Mislim, da bi morali v na- 
slednjem razdobju usmeriti naša prizadevanja in pozornost tako, da bi prav na 
tem stičišču delegatskega sistema z njegovo bazo napravih kvalitetni korak 
naprej. Skladno s tem je treba posvetiti pozornost uveljavljanju zborov de- 
lavcev in sploh jasno razmejiti, o čem odločajo delavci v temeljni organizaciji 
z osebnim izjavljanjem in o čem kot delegati organov upravljanja v temeljni 
organizaciji na drugih ravneh. Skrbeti moramo, da bodo delegacije resnično 
oblikovane iz vseh delov delovnega procesa, postaviti se moramo po robu tež- 
njam po zmanjševanju števila članov delegacij, krepiti zveze med delegacijami 
in delavskimi sveti, med samimi delegacijami itd. Le tako je mogoče zagotoviti, 
da bodo združeni delavci lahko samoupravno obvladovali ne samo proizvodnjo, 
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marveč celotno družbeno reprodukcijo in tako imenovano politično nadstavbo 
družbe. 

Pri usmeritvi te akcije je seveda treba upoštevati, da je dosežena raven 
samoupravljanja znotraj temeljne organizacije oziroma dejanski vpliv delavcev 
pri urejanju notranjih vprašanj razvoja organizacije tesno povezan tudi z uresni- 
čevanjem njihovega vpliva na družbeno reprodukcijo zunaj tovarniških zidov. 

Uspehi v tej akciji bodo prispevali tudi k temu, da bodo zamrli glasovi, 
ki jih je sedaj moč slišati ter jih omenja tudi poročilo, češ da so delegati tu 
in tam pravzaprav nekakšni poštarji vodstvenih delavcev. 

Med sedanjimi aktualnimi vprašanji je nedvomno tudi povezovanje v tako 
imenovane reprodukcijske celote. Gre za pomembno in zahtevno temo, ki bi 
sama zase terjala posebno razpravo, še zlasti zato, ker v praksi srečujemo 
primere povezovanja, ki so nasprotni zamisli produkcijskih celot. Poleg eko- 
nomsko-materialnih težav ter nasprotij v interesih potencialnih partnerjev 
gre tudi za vrsto subjektivnih ovir, saj se zdi, da ponekod niti sama temeljna 
ideja, zakaj je to potrebno, še ni jasna. 

Pomagati in obvladovati je treba tržno stihijo, ki je med drugim tudi 
odraz podjetniške miselnosti oziroma ravnanja, ki iz te miselnosti izhaja. Ta 
miselnost je dejansko v nasprotju z objektivnim stanjem stvari, kar se potem 
negativno odraža zlasti v delovanju trga. Ne more biti na primer organizacija 
v predelovalni stroki, ki gospodarsko dobro stoji, gluha za ekonomsko ne- 
vzdržen položaj organizacije, ki dobavlja surovine. Prav tako ne more pro- 
izvajalec surovin gospodarsko krepiti svoj položaj, če je neposredna posledica 
tega, da bo odjemalcu surovin vsak čas zmanjkalo sape. Seveda so še mnoge 
druge situacije, vendar s skupnim imenovalcem. Po objektivni logiki stvari 
se morajo odločilni interesi med proizvajalci, ki predstavljajo zaokroženo repro- 
dukcijsko celoto, uskladiti, ker so to v bistvu njihovi življenjski interesi, čeprav 
se subjektivno parcialno gledano lahko v določenem trenutku zdi, da je moč 
gospodariti ne glede na interese drugih v tej celoti. Po intenziteti medsebojnih 
dohodkovnih odnosov so ti proizvajalci objektivno tesno povezani, ne glede 
na to, kako se obnašajo. Poleg pomena reprodukcijskih celot za premagovanje 
podjetniške izolacije in vzpostavljanje ustreznejših dohodkovnih odnosov, za 
samoupravni sistem cen, planiranje, zunanjetrgovinski sistem in podobno, mi- 
slim, da kaže posebno poudariti njihov pomen za premagovanje določenih 
monopolističnih teženj. Očitno je, da smo z integracijskimi procesi dosegli že 
znatno višjo raven in koncentracijo proizvajalnih sil, kot je to bilo približno 
pred 15 leti, ko se je v družbi začela širša akcija za integriranje. Ob takšni 
stopnji integriranosti smo tudi priče različnim monopolističnim težnjam, ki bi 
se s časom še gotovo okrepile. 

Izkušnje drugih dežel kažejo, da normativno preprečevanje monopolistič- 
nih pojavov ne more zaustaviti samega procesa, ki z večnacionalnimi družbami 
preseže celo meje posameznih dežel. Zato je očitno treba poiskati tudi druge 
poti za preprečevanje teh pojavov, izhajajoč pri tem iz naših družbenih 
razmer. Morda se zdi na prvi pogled kontradiktorno, vendar mislim, da se je 
tudi s povezovanjem v reprodukcijske celote moč izogniti določenim vrstam 
monopolitističnega povezovanja in monopolističnega ravnanja z ustvarjenim 
dohodkom. Skratka, reprodukcijske celote bi morale v določeni meri predstav- 
ljati tudi samoupravno pot za preprečevanje nekaterih vrst monopolitičnega 
obnašanja. 
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Dovolite ob koncu še nekaj besed o tako imenovani samoupravni regula- 
tivi. Mislim, da je v tem hipu težko dati zaokroženo oceno stanja na tem 
področju. Nujno pa bi bilo, da se sproži pobuda za analitično obdelavo in 
družbenopolitično obravnavo teh vprašanj. Nedvomno je v zadnjem obdobju 
zelo narasel obseg zadev, ki se urejajo skozi samoupravne akte. Naša pozornost 
je še vedno nekako klasično usmerjena k državni regulativi, ne glede na to, 
da tudi tam ne smemo precenjevati rezultatov. Na področju samoupravne 
regulative so v pripravi nekatere analize, na podlagi katerih si bo moč ustvariti 
podobo o njenih posameznih vrstah. Na primer o vsebini in izvajanju samo- 
upravnih sporazumov o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu. 
Prav tako so bila na to temo organizirana nekatera posvetovanja. V razpravah 
o tej temi se pogosto pozablja na vlogo sodišč združenega dela ter na vlogo 
družbenega pravobranilca samoupravljanja. Tudi vlogo teh novih organov, 
skupno z delavsko kontrolo in drugimi, bi bilo treba analizirati s stališča 
opravljenega dela pri izvajanju in oblikovanju samoupravnih norm. Toda kot 
sem že omenil, mislim, da je potrebna posebna družbenopolitična akcijsko 
naravnana obravnava te teme, iz katere bi izhajale ne posplošene, marveč 
konkretne ocene o tem, kaj je v samoupravnih aktih nesamoupravno, kakšni so 
problemi njihovega izvajanja in kam usmeriti družbeno akcijo. 

Predsednik Stane Markič: Želi poročevalec Odbora za družbeno- 
politični sistem besedo? (Ne.) Preden preidemo k razpravi, predlagam, da iz- 
volimo tričlansko redakcijsko skupino, katere naloga naj bi bila, da bi predlo- 
žene sklepe zbora na podlagi razprave dopolnila ali spremenila. Rad bi vas 
opozoril, da predlog sklepov in stališč v bistvu povzema predloge in stališča 
našega odbora. Predlagam, da bi v to^ skupino izbrali tovariše: Gošnika, Cepuša 
in Peternela. Ali se zbor strinja, da izberemo skupino? So kakšni pomisleki o 
predlaganem sestavu? (Ne.) Prosim, kdor je za ta predlog, naj dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo izbrali redakcijsko skupino soglasno. 
Začenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? Tovariš Srečko Mlinarič, 

prosim! 

Srečko Mlinarič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V svoji razpravi želim opozoriti na problem družbenega dogovarjanja in samo- 
upravnega sporazumevanja o delitvi dohodka in sredstev za osebne dohodke. 

Organizacije in organi sindikatov so bili v minulem obdobju zelo aktivni 
pri uresničevanju sprejetih stališč o sprejemanju samoupravnih sporazumov 
in družbenih dogovorov o razporejanju dohodka in delitvi sredstev za osebne 
dohodke. Posebno republiški odbori strokovnih sindikatov in njihove komisije 
za samoupravno sporazumevanje so v tem obdobju, potem ko so prebrodili 
začetne težave, veliko pripomogli k ocenjevanju težav, odporov in nerazu- 
mevanja pri uresničevanju novih odnosov pri gospodarjenju z dohodkom. Pri 
uresničevanju sprejetih stališč smo naleteli na težave predvsem tam, kjer 
samoupravni odnosi, pojmovani po starem, niso dovoljevali in omogočali uresni- 
čevanja novih dohodkovnih odnosov. Pokazala sta se formalizem in površnost 
pri ustanavljanju temeljnih organizacij združenega dela. Pri uresničevanju nji- 
hovih ustavnih pravic v dohodkovnih odnosih so zato nastale težave, ki so jih 
predlagatelji osnutkov in predlogov samoupravnih sporazumov hoteli obiti 
tako, da so jih formalno sicer razglasili za udeleženke samoupravnih spora- 
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zumov, vendar so samoupravni sporazumi dohodkovne odnose urejali še vedno 
na ravni delovnih organizacij. Z odločilnim odporom proti takim dvoličnim in 
nesamoupravnim rešitvam smo sindikati pospešili uresničevanje ustavnih pra- 
vic, ki gredo delavcem v združenem delu. Uresničevanje sprejetih stališč je 
bilo oteženo tudi zaradi objektivnih okoliščin, v katerih smo dograjevali samo- 
upravne sporazume in družbene dogovore. Pri tem smo se srečali predvsem 
z neurejenimi samoupravnimi odnosi v svobodni menjavi dela, s premajhnim 
in neorganiziranim vplivom združenega dela na določanje pogojev za prido- 
bivanje dohodka in s težavami pri ugotavljanju dohodka kot na novo ustvar- 
jene vrednosti delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela. Zlasti sled- 
nja ugotovitev mora biti spodbuda za naše tvorno sodelovanje pri oblikovanju 
novega zakona o dohodku oziroma združenem delu. 

Posebno težavno nalogo smo imeli pri uresničevanju stališča o določanju 
normalnega poslovnega uspeha. Težave niso bile samo v tem, da nismo imeli 
praktičnih izkušenj, temveč tudi v tem, da so v nekaterih samoupravnih spo- 
razumih zelo številne delovne organizacije s še številnejšimi temeljnimi orga- 
nizacijami združenega dela z izjemno različnimi pogoji za pridobivanje do- 
hodka. Ugotovili smo tudi, da je odnos udeležencev do opredeljenega normal- 
nega uspeha preveč statičen. Menimo, da opredelitev tega uspeha na osnovi 
lanskoletnih podatkov brez vgrajene metode, kako ta rezultat sproti prilagajati 
spreminjajočim pogojem za pridobivanje dohodka, lahko razvrednoti vložene 
napore in prizadevanja, s katerimi so udeleženci hoteli uresničiti načelo nagraje- 
vanja po delu. 

Ocena gibanj za prvih šest mesecev letošnjega leta kaže na to, da v neka- 
terih bistvenih postavkah odstopamo od nalog, sprejetih z resolucijo, družbenim 
dogovorom, samoupravnimi sporazumi in drugimi dokumenti, ki celovito ure- 
jajo področje delitve dohodka in osebnih dohodkov. 

Področje razporejanja dohodka in delitve osebnih dohodkov najbolj nepo- 
sredno urejajo samoupravni sporazumi, s katerimi se udeleženci sporazume- 
vanja dogovarjajo o usklađenih osnovah in merilih, po katerih se bodo ravnali 
v praksi. V skladu z ustavno vlogo sindikatov v procesu samoupravnega spo- 
razumevanja smo sindikati vezani, da aktivno sodelujemo pri nastajanju samo- 
upravnih sporazumov in da aktivno spremljamo tudi njihovo izvajanje in delo- 
vanje. Glede na to ugotavljamo, da v procesu uveljavljanja novih samoupravnih 
sporazumov označujemo nekatere bistvene značilnosti, ki na eni strani zavirajo 
njihovo sprejemanje in na drugi strani otežujejo njihovo realizacijo v praksi. 

Postopek sklepanja novih samoupravnih sporazumov se je za večino udele- 
žencev pričel šele v letošnjem letu. Tako imamo do danes sprejetih 54 samo- 
upravnih sporazumov, ki so grajeni na novih ustavnih načelih. 13 jih je šele 
v postopku usklajevanja in sprejemanja. Predvsem to dejstvo pogojuje izkriv- 
ljeno oceno delovanja samoupravnih sporazumov v celoti. Za letošnje prvo pol- 
letje torej lahko trdimo, da je dinamika osebnih dohodkov še vedno v večji 
meri pogojena z osnovami in merili delitve dohodka in osebnih dohodkov iz 
starih samoupravnih sporazumov, ki so temeljih na kalkulativnih osebnih 
dohodkih in faktorju stimulacije, ne pa z delovanjem osnov in meril novih samo- 
upravnih sporazumov, kjer je načelo delitve bistveno drugačno. Uveljavljanje 
dohodka kot temeljnega družbenoekonomskega odnosa v temeljnih organizaci- 
jah združenega dela je še vedno v večini primerov zgolj formalno, kar se kaže 
v tem, da samoupravni sporazumi določajo, da so podpisniki samoupravnih 
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sporazumov temeljne organizacije združenega dela in da le-te tudi razporejajo 
dohodek. 

Zaradi problemov statističnega zajemanja podatkov in neustreznega konsti- 
tuiranja temeljnih organizacij združenega dela in načela sporazumevanja je 
praksa mnogokrat drugačna. Za družbene dogovore po območjih lahko ugoto- 
vimo, da vse premalo celovito urejajo področje razporejanja dohodka za različne 
temeljne organizacije združenega dela. V glavnem urejajo le nekatere postavke 
sindikalne liste, ki povzemajo obveznosti iz splošnega družbenega dogovora 
glede višine splošne in skupne porabe. To je tudi vzrok, da sta bila do sedaj 
sprejeta le dva družbena dogovora, komaj 14 pa jih je v postopku nastajanja. 

Medrepubliški družbeni dogovor dopušča možnost, da se področje raz- 
porejanja dohodka in osebnih dohodkov ureja različno po republikah. Prav ta 
možnost različnega načina oziroma pristopa k urejanju delitve dohodka in 
osebnih dohodkov po republikah in pokrajinah je istočasno resna ovira pri 
združevanju dela in sredstev med njimi. Formalno je torej možnost povezovanja 
dana, praktično pa ali ni izvedljiva ali pa je otežena prav zaradi različnih 
sistemov, osnov in meril delitve in različnega statusa udeležencev v procesu 
sporazumevanj a. 

Iz navedenih vzrokov in zaradi stališč ter sklepov obeh kongresov Zveze 
komunistov in sindikatov je seveda neposredna aktivnost sindikatov osredoto- 
čena predvsem na organizacijo in izvedbo posvetovanj o problemih samo- 
upravnega sporazumevanja na področju delitve dohodka in osebnih dohodkov, 
ki bodo služili kot osnova za izvedbo konkretnih akcij na vseh ravneh organi- 
ziranosti pri analizi delovanja samoupravnih sporazumov in družbenih dogo- 
vorov v skladu z določili resolucije, medrepubliškega dogovora, družbenega 
dogovora in z drugimi, že sprejetimi sklepi in stališči. Z neposrednim kon- 
taktom namreč razrešujemo probleme delitve dohodkov oziroma organizacijo 
samoupravnih sporazumov v praksi in na osnovi ugotovljenih praktičnih pro- 
blemov dograjujemo že sprejete samoupravne sporazume, tako da bodo resnični 
zastavljeni cilji. Ker je področje samoupravnih sporazumov o delitvi dohodka in 
osebnih dohodkov po svoji vsebini izrazito celovito, je nujno, da še bolj kot 
doslej pritegnemo k reševanju teh problemov tudi druge družbenopolitične 
dejavnike, če želimo, da bodo samoupravni sporazumi dosegli svoj namen. 

Predsednik Stane Markič: Kdo še želi besedo? Prosim, tovarišica 
Krpanova! 

Teodora Krpan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite mi, da spregovorim o nekaterih problemih s področja uresničevanja 
ustave v praksi samoupravljanja. O tem je navedeno že veliko ugotovitev v 
skupščinskem materialu, ki danes o njem razpravljamo, in v drugih dokumentih 
družbenopolitičnih organizacij, ki so o tej problematiki na plenumih in drugih 
organih že sprejele določene ugotovitve in stališča. 

Današnja razprava pomeni bistveno oporo vsem dejavnikom, ki se trudijo, 
da bi se ustavna določila čimprej dosledno izvajala v vsej samoupravni praksi. 
V bližnji preteklosti so marsikje še zelo odlašali z uveljavljanjem nove ustavne 
vsebine samoupravljanja. Tam, kjer je nova samouprava zaživela, so medsebojni 
odnosi zaposlenih veliko bolj tovariški, delovni uspehi boljši ter gospodarjenje 
z družbenimi sredstvi mnogo bolj učinkovito. To je najučinkovitejši odgovor 
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vsem tistim posameznikom, ki skušajo stvari obdržati po starem ter navajajo, 
da je to stvar, ki delavca neposredno ne zanima. 

Kadar ugotavljamo uspehe, ki smo jih dosegli na tem področju, so nam 
na voljo mnogi podatki in ugotovitve, ki jih posredujejo bolj ali manj poklicne 
in kvalificirane institucije in javna občila. Cesto si ti podatki nasprotujejo, tako 
da je težko z gotovostjo trditi o njihovi stoodstotni pravilnosti. Zelo otežujejo 
realne ocene na vseh področjih, bodisi pri ocenjevanju družbenih ali eko- 
nomskih uspehov ali neuspehov. Trdna ugotovitev, ki je bila podana na ple- 
narni seji sindikata in povzeta v sklepnih dukumentih, ko je bilo obravnavano 
ugotavljanje uresničevanja ustavne vsebine v združenem delu, je: 

1. Družbenopolitična aktivnost je bila v tem času tako obsežna, da se 
resnično odraža v samoupravni praksi pri razreševanju temeljnih vprašanj v 
združenem delu. Proces konstituiranja temeljnih organizacij se še nadalje inten- 
zivno nadaljuje. 

2. Pri tem se na podlagi izkušenj v praksi uveljavljajo nove, bogatejše vse- 
binske rešitve, na katere še pred enim letom nismo znali odgovoriti. Naj- 
pomembnejšo vlogo pri tem ima Zveza komunistov, ki je bila s svojim delo- 
vanjem neposredno prisotna kot vodilna sila pri razreševanju in pri svetovanju 
pravilnih ukrepov. Nedvomno bo tudi novi zakon o združenem delu pomagal 
razrešiti še ostale zaplete, ki zaradi neustrezne zakonodaje niso bili pravo- 
časno razrešeni. 

3. Nastal je proces pregrupiranja v organizacijskem smislu, tako da se bolj 
intenzivno iščejo neposredne povezave med temeljnimi organizacijami združe- 
nega dela, ki so povezane v reprodukcijskem ciklusu. Tak način reševanja odno- 
sov je za nadaljnjo akcijo zelo pomemben. S tem bomo problemom bliže, 
delavci bodo lažje reševali probleme neposredno', razvijali bomo vzajemnost 
in solidarnost, ki bo slonela na skupnih interesih. 

Menim, da je to tudi prava pot, pravi odgovor, kako priti do pravih gospo- 
darskih celot in kako se tudi uspešno samoupravno povezati v sestavljeno 
organizacijo združenega dela, ki je resnični nosilec celovitega družbenega 
razvoja. 

Pri tem je opaziti, da v določenih strokah ali v posameznih delovnih organi- 
zacijah — že nekajkrat je bil v teh razpravah omenjen nepravilen odnos neka- 
terih gospodarskih in gradbeniških organizacij in še nekaterih drugih, ti pro- 
cesi niso še dovolj učinkoviti. Prisotni so odpori tehnostruktur na pozicijah 
podjetniškega pojmovanja družbene lastnine, lokalnega egoizma in podobno. 
Integracije so enostranske, horizontalne, težnje po monopolu ali po razvijanju 
samo tehnoloških ali strokovnih povezav, kot na primer v zdravstvu, kjer sta 
zanemarjena prostorski, regionalni vidik in funkcija zdravstvenih dejavnosti za 
občane. V takih pogojih dela je tudi delegatski sistem nepovezan in neučinkovit. 

Gradivo, ki je bilo delegatom dano v obravnavo, govori tudi o vlogi gospo- 
darskih sodišč. Menim, da so ta odigrala pomembno vlogo pri registraciji 
temeljnih organizacij in urejanju formalnih pravnih elementov ter pri delitvi 
premoženja med njimi. 

Analize vsebine že registriranih temeljnih organizacij pa kažejo, da je v 
notranjih samoupravnih odnosih registrirano marsikaj, kar je protiustavno in 
politično nesprejemljivo. Glede tega je potrebno čimbolj usposobiti vse tiste 
družbenopolitične organizacije in organe, ki delajo v teh sredinah, da napravijo 
temeljito analizo razmer in da izvedejo postopke za izpopolnitev samoupravne 
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zakonodaje. Pri tem naj bi bili v pomoč opomnik, ki je bil sprejet v Zvezi 
sindikatov, ter navodila za nadaljnje delovanje samoupravne delavske kontrole. 

V gradivu so obširno obravnavane skupne službe. Pripomnila bi, da bi bilo 
tudi tu potrebno poimensko in celo z osebno odgovornostjo obravnavati napake, 
ki se pojavljajo pri njihovem namerno nepravilnem organiziranju. Praksa je 
pokazala, da je to učinkovito in da se napake le na tak način odpravljajo in 
razmere urejajo. Za odpravljanje navedenih napak, za spremljanje uresniče- 
vanja samoupravne zakonodaje in za uresničevanje vseh samoupravnih odnosov 
v vseh delovnih sredinah bi morali biti politične organizacije in delegati v 
organizacijah združenega dela čim bolj usposobljeni. Le tako bodo kos na- 
sprotnim ali mlačnim silam, ki se ponekje bolj, ponekje manj že javljajo in 
skušajo nadvladati. 

Aktivna naj bi bila pri tem zlasti sindikalna organizacija. In ne nazadnje, 
dobro razvita samouprava in dosledno uresničevanje sprejetih sklepov, dogo- 
vorov in sporazumov da dobre gospodarske rezultate. 

Predsednik Stane Markič: Hvala lepa! Kdo še želi besedo? Tovariš 
Polič! 

Zoran Polič: Tovariš predsednik, tovarišiice in tovariši delegati! 
V razpravo se vključujem s tremi pripombami o sklepih in stališčih. 

Želim spregovoriti nekaj besed o točkah 2 in 4 in o problemu, ki ni prisoten, 
ga pa je tovariš Klemenčič v svojih izvajanjih navedel. To je problem združe- 
vanja tako imenovanih dohodkovnih oziroma reprodukcijskih celot. Tudi na to 
bi skušal opozoriti z nekaj besedami. 

V drugi točki bi želel opozoriti, da je prav, če smo precizni pri določanju 
svojega odnosa do združevanja dela na ustavnih osnovah. Polemiziram namreč 
predvsem s stališčem, ki je tu navedeno, da moramo pomagati, da se bo ta 
proces čimprej zaključil. V tej zvezi je tudi problem pospeševanja samega 
procesa. Zdi se mi, da če želimo proces pospešiti, je to lahko čisto formalen 
pristop. Če ga pa želimo realizirati, tako kot je z ustavo zamišljen, potem ga je 
treba — po mojem prepričanju — predvsem poglobiti. Povsem izključeno je, 
da bi mogli ta proces hitro zaključiti, zato ker je to trajen proces, ki se bo stalno 
dograjeval in bo zahteval vedno nove rešitve in celo nova razmerja. Skušal 
bom potem pri problemu organiziranosti dohodkovnih celot tudi to argumenti- 
rati. Zato se mi zdi, da bi bilo bolj prav, če začnemo odločneje poglabljati 
proces organiziranja združenega dela na ustavnih osnovah. Treba je konkretno 
ugotoviti ovire in težave, ki to onemogočajo, in pomagati, da jih čimprej od- 
pravimo. Ne moremo pa govoriti o zaključevanju samega procesa. 

V isti točki je na koncu rečeno,, da morajo odigrati posebno vlogo samo- 
upravni organi in družbenopolitične organizacije. Zdi se mi, da preveč isto- 
vetimo funkcijo samoupravnih organov, funkcijo družbenopolitičnih organizacij 
in vlogo1 strokovnih služb, ko se Vendar stalno pritožujemo, da samoupravljanje 
ostaja v okviru izbranih organov in da je preveč prisoten vpliv strokovnih 
služb. Zdi se mi, da zmanjšujemo tisto, kar bi sicer s temi sklepi hoteli 
povedati, in sicer, da je to izrazito politična akcija in da se morajo družbeno- 
politične organizacije zadolžiti za reševanje te problematike. Zato se mi zdi, da 
bi bilo prav, da samoupravne organe in odgovorno strokovno službo v tem kon- 
tekstu zbrišemo. Nisem proti temu, da je treba temu problemu posvetiti vso 
skrb, pri čemer morajo odigrati posebno vlogo družbenopolitične organizacije. 
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S tako zadolžitvijo in s poudarkom na teh organizacijah preciziramo to, kar je 
mišljeno tudi v ustavi. Mislim, da je to globok političen problem, saj morajo 
biti močno prisotne predvsem politične organizacije. 

Drugo, kot sem dejal, je 4. točka. Ne vem, morda berem prehitro, vendar 
tako kot jo je razumeti, ko pravimo: »odločno je treba razvijati delegatska 
razmerja, zlasti neposredne odnose med delovnimi ljudmi« in tako dalje, iz- 
gleda, kot da so ti neposredni odnosi med delovnimi ljudmi in njihovimi 
delegacijami in delegati pravzaprav vse, kar naj predstavlja razmerje v dele- 
gatskih odnosih. Delegatska razmerja pa so po mojem mnenju mnogo širša. Zato 
bi se temu morda izognili na ta način, če bi ugotovili, da je odločno treba raz- 
vijati delegatska razmerja, predvsem pa urediti neposredne odnose in vpra- 
šanje povezanosti med delovnimi ljudmi in njihovimi delegacijami in takoj na 
to navezati delegate iz samoupravnih interesnih skupnosti. Zdi se mi namreč, 
da je to celotna problematika. Posebej je potrebno zagotoviti, da bodo tudi 
delegati samoupravnih interesnih skupnosti v stalni zvezi z delovnimi ljudmi. 
Ce jih postavimo na koneq, se pravi v razmerje delegatov v samoupravni 
interesni skupnosti, ki morajo biti bolj povezani z delovnimi ljudmi, izgleda, 
kot da jih je nekdo drug izbral in da se mora sedaj urejati razmerje med delov- 
nimi ljudmi in temi delegacijami. 

Če bi človek imel več časa in bi podrobneje bral, bi lahko seveda prišel 
še do drugih zaključkov, lahko bi bile tudi še druge pripombe. Vendar se mi 
zdi, da je to bistveno, na kar bi veljalo opozoriti in na kar je treba biti posebno 
pozoren pri nadaljnjem organiziranju združenega dela. 

Zdi se mi tudi, da preveč površno obravnavamo problem tako imenovanih 
reprodukcijskih, dohodkovnih ali kakorkoli že hočemo imenovati te skupnosti 
oziroma te celote. 

Menim, da bi se bilo treba odločiti za to, da je to pravzaprav nadaljnja 
izgradnja delegatskega mehanizma in da ne gre samo za povezovanje v mate- 
rialni sferi, iskanje nekih materialnih odnosov, marveč da že samo iskanje 
naziva — zadnje čase se precej opredeljujemo ne samo za tako imenovane 
reprodukcijske celote, marveč dohodkovne celote — govori o tem, da gre za 
globoko družbenopolitično dograjevanje našega sistema. 

Spomnimo se samo, da smo ob sprejemanju ustave govorili o tem, da če 
hočemo organizirati enoten jugoslovanski trg, moramo odločno na povezovanje 
organizacij združenega dela, od temeljnih organizacij, pa prek meja občin in 
republik v okvire federacije. 

Takrat je bila več ali manj prisotna tako imenovafia vejna opredelitev, 
češ te veje se bodo povezale in s tem smo rešili ustavni problem. Sele nadaljnja 
razprava je pokazala, da bi to bilo povsem zgrešeno in da je to v nasprotju z 
odpiranjem in organizacijo enotnega jugoslovanskega trga ter da to pomeni 
ustavno zagotovitev monopola posameznih vej, grup in tako dalje. Nadaljnja 
razprava je pokazala, da je treba v smeri povezovanja od surovinske baze, 
prek predelave do trgovine, izvoza in tako dalje iskati tiste oblike, ki naj pome- 
nijo pravilno uresničevanje ustavnih načel. Danes, ko iščemo te oblike in če bi 
bežali od širšega uveljavljanja osnovnih načel, ki jih kratko imenujemo organi- 
ziranje združenega dela prek delegatskega mehanizma, bi bile tudi te grupacije 
izven okvirov ustavnih določil. 

Tovariš Klemenčič je rekel, da bi se dalo o tem še posebej govoriti. S tem 
se strinjam in mislim, da ne bi bilo treba sedaj iskati nekih globljih argumentov 
za nadaljnje uveljavljanje sklepov. Morda bi zadostovalo, če bi v sklepe ob 
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tem, ko poudarjamo posamezne elemente organiziranja združenega dela, vstavili 
nekaj takšnega: »Posebno skrb in pozornost je treba posvetiti dohodkovnim 
oziroma reprodukcijskim celotam kot najuspešnejši obliki samoupravnega pove- 
zovanja gospodarstva v duhu ustavnih določil.« 

Mislim, da že to navaja na nek pristop, ki naj v bodoče odpira tiste 
širine v združenem delu, ki bodo na koncu dejansko pokazale, kako pravilno 
smo zastavili ustavo, ki je dala seveda samo splošna načela. Pokazala pa je že, 
kako je treba prav prek delegatskega mehanizma, prek združenega dela raz- 
bijati tiste meje in pregrade, ki onemogočajo uspešnejši razvoj naše skupnosti. 

Predsednik Stane Markič: Kdo še želi besedo? Tovariš Štefan Strok! 

Štefan Strok: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V svoji razpravi se želim zadržati pri tistem delu poročila o uresničevanju 

ustavnih določb v združenem delu, ki je namenjen samoupravni delavski kon- 
troli. Zaradi svoje pomembne vloge v našem samoupravnem sistemu ter zaradi 
svoje dosedanje neučinkovitosti menim, da ta del poročila zasluži malce večjo 
pozornost. 

Čeprav smo si v sindikatu prizadevali, posebno po sprejetju ustave, ki je 
v 132. členu jasno opredelila vlogo in pomen delavske kontrole, moramo ugoto- 
viti, da nam to v celoti na žalost še ni uspelo. 

Uspehi so različni, vzrokov za to je več. Medtem ko so v večini primerov 
vlogo in pomen organa delavske kontrole pravilno razumeli, in to z vidnimi 
uspehi dokazujejo v praksi, so se nekateri, da bi zadostili ustavnim določbam, 
zadovoljili s tem, da so formirali ta organ in izdelali nekaj zgolj formalnih 
pravil za delo tega organa. 

Ponekod so napačno razumeli svojo nalogo' ter igrajo vlogo nekega organa 
pregona ali pa si z napačnim pojmovanjem dovolijo' pridobiti oblast nad samo- 
upravnimi organi in nekaterimi strokovnimi službami. Jasno je, da take in 
podobne napačne akcije več škodijo kot koristijo našemu samoupravnemu si- 
stemu. To se navadno dogaja tam, kjer v svojih samoupravnih aktih niso jasno 
opredelili vloge in pomena tega organa. Iz nekaterih samoupravnih aktov ni 
mogoče ugotoviti, kaj predstavlja delavska kontrola, kaj naj dela in komu je 
odgovorna za svoje delo, 

V takih primerih je navadno ta organ tudi brez sleherne podpore družbeno- 
političnih in strokovnih organov. Zato pri svojih akcijah, povsem razumljivo, 
išče sam sebe. 

Organ samoupravne delavske kontrole ni strokovni organ. Zato sta zelo 
pomembna povezava in sodelovanje Službe družbenega knjigovodstva in dru- 
gih strokovnih kontrolnih organov z organi delavske kontrole. Gospodarski kri- 
minal, zelo pogosti prekrški zakonitosti in razne oblike izkoriščanja položaja 
posameznikov v naši družbi se navadno odkrivajo po nekaj letih, torej takrat, 
ko iz posameznega primerna nastane že afera, ki zaradi svojega obsega kvari 
ugled našega sistema tudi v tujini. 

Prepričan sem, da z dobro organizirano delavsko kontrolo, ki je deležna 
vsestranske podpore vseh družbenopolitičnih in strokovnih činitelj ev, lahko že 
v kali zatremo sleherni za družbo škodljivi pojav. Zato mora biti poglavitna 
naloga organa delavske kontrole, da predvsem s preventivnimi posegi prepre- 
čuje te družbeno škodljive pojave. 
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Nujno bi bilo poiskati ustrezne oblike sodelovanja med sodišči združenega 
dela in samoupravno delavsko kontrolo, predvsem zaradi spoštovanja ustavnih 
zakonitosti na področju medsebojnega dogovarjanja in sporazumevanja ter 
medsebojnih odnosov v delovnih organizacijah. Živimo v času, ko gradimo 
naš samoupravni sistem na medsebojnem dogovarjanju in sporazumevanju, v 
katerem pravimo, da morajo imeti odločujočo besedo vsi delovni ljudje. 

Pri tem ne smemo prezreti marsikje še prisotno negativno vlogo posamez- 
nikov ali skupinic, ki se ne morejo ali nočejo prilagoditi sedanjemu času in še 
naprej krojijo usodo delavcem na svoj način, s čimer si želijo obdržati svoj 
privilegiran položaj. 

Da bi uresničili svoje cilje in hkrati upravičili svojo vlogo na samo- 
upraven način, pritegujejo v svoj krog predstavnike družbenopolitičnih organi- 
zacij, predsednika delavskega sveta, zaradi previdnosti pa tudi predsednika 
delavske kontrole. Te tako imenovane neformalne skupine se navadno dogo- 
varjajo in odločajo v imenu delavcev o pomembnih zadevah, za katere na- 
knadno iščejo, če je to potrebno, formalno soglasje na zborih delavcev ali na 
sejah samoupravnih organov. 

V takih in podobnih primerih delavci hitro ugotovijo, kdo jim reže kruh, 
ker je jasno, da se na takih formalnih sestankih navadno ne upošteva njihova 
beseda, v takih situacijah so zelo plodna tla za notranje konflikte, ki včasih 
pripeljejo kolektiv tudi do prekinitve dela. Da je to res, želim dokazati s podat- 
kom, da je bilo v letošnjem prvem polletju v Sloveniji 39 registriranih primerđv 
prekinitve dela, v katerih je sodelovalo 1663 delavcev. 

Organi delavske kontrole so zaradi svoje nehvaležne vloge največkrat iz- 
postavljeni raznim pritiskom od strani posameznikov ali skupinic, ki jim je 
delavska kontrola trn v peti. To se odraža navadno takrat, ko ima ta organ 
opravka z vodstvenimi strukturami. Da bi prizadeti onemogočili delovanje 
organa delavske kontrole, se poslužujejo raznih sankcij, kot je šikaniranje 
posameznih članov delavske kontrole in podobno. Tak primer smo lahko ne- 
davno tega zasledili v dnevnem tisku pod naslovom »Delavska kontrola na za- 
tožni klopi«. Taki in podobni primeri so očiten dokaz, da je ponekod v podreje- 
nem položaju celotni samoupravni mehanizem in ne samo organi delavske 
kontrole. 

Ni dvoma, da imamo na nekaterih področjih opraviti s tehno-birokratskimi 
silami, ki zavirajo samoupravni razvoj. Zato menim, da ne smemo zapirati oči 
pred posameznimi primeri. Zdi se mi, da včasih samo govorimo o osebni 
odgovornosti posameznikov, ki je v našem sistemu nujno potrebna. Nekatere 
bi bilo treba vprašati tudi o njihovi politični odgovornosti. 

Menim, da glede načela o organiziranosti in delovanju organov delavske 
kontrole ni potrebno sprejemati nekih novih sklepov in priporočil. Na podlagi 
besedila, napisanega v 132. členu republiške in 107. členu zvezne ustave, so se 
minuli partijski in sindikalni kongresi jasno izrekli v svojih dokumentih. Nujno 
je torej potrebno, da te sklepe izvajamo dosledno v praksi in na vseh področjih. 

Predsednik Stane Markič: Kdo še želi besedo? (Nihče.) Ce nihče, 
potem predlagam, da bi redakcijska skupina upoštevala to razpravo in pred- 
lagala pripombe oziroma spremembe predloženih sklepov. Predlagam, da pre- 
idemo na nasledno točko dnevnega reda in bi se kasneje, ko skupina opravi 
to delo, povrnili k sklepom in priporočilom. 

17 
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Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na osnutek dogovora 
o družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1976—1980 z aneksom. 

Osnutek dogovora je predložil Izvršni svet. Osnutek dogovora sta obrav- 
navala Odbor za družbenoekonomske odnose in Zakonodajno-pravna komisija. 
Poročili ste prejeli. Prejeli ste tudi predlog stališč Skupščine SR Slovenije in 
mnenja in stališča Sveta za družbenoekonomske odnose pri Republiški konfe- 
renci Socialistične zveze Slovenije. Z dopisom smo vam 17. 9. 1975 poslali še 
predlog stališč Družbenopolitičnega zbora k osnutku dogovora o družbenem 
planu SR Slovenije za obdobje 1976—1980. Danes ste prejeli stališča in predloge 
Skupščine občine Murska Sobota. 

V skladu z določbami 345. člena ustave SR Slovenije in 1. odstavka 72. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije sodeluje Družbenopolitični zbor v postopku 
sprejemanja osnutka dogovora o družbenem planu SR Slovenije za obdobje 
1976—1980 z Zborom združenega dela in Zborom občin tako, da sprejema 
stališča. 

Ekspoze k tej točki bo dal tovariš Jože Zakonjšek, član Izvršnega sveta in 
predsednik Republiškega komiteja za družbeno planiranje in informacijski 
sistem. 

Jože Zakonjšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Minilo je že več kot leto dni, odkar je Skupščina SR Slovenije sprejela osnove 
pristopa in načrt izdelave družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 
kot okvirno podlago za najširšo mobilizacijo vseh nosilcev planiranja, od temelj- 
nih organizacij združenega dela, krajevnih in samoupravnih interesnih skup- 
nosti do občin in republike, za pripravo njihovih samoupravnih in družbenih 
planov. 

Skupščina SR Slovenije in njen izvršni svet sta se ob sprejemanju tega 
dokumenta zavzela, da se bodo na izhodiščih, ki jih opredeljujejo ustava in 
novi sistem družbenega planiranja, srednjeročni plani, sprejeti v temeljnih in 
drugih organizacijah združenega dela in v družbenopolitičnih skupnostih, v naj- 
večji možni meri že odražale temeljne ustavne spremembe glede položaja de- 
lavca v združenem delu, da bo njegov interes osnovni dejavnik v oblikovanju 
družbene vsebine planov, da bodo delovni ljudje odločali o celotnem spletu 
medsebojnih odnosov v temeljnih organizacijah združenega dela in v krajevnih 
skupnostih, kjer živijo, da se bodo že v temeljnih organizacijah združenega 
dela, krajevnih skupnostih in samoupravnih interesnih skupnostih oblikovale 
ekonomske, socialne in prostorske komponente družbenih planov, da bodo 
družbeni plani občin resnična sinteza prizadevanj vseh samoupravnih nosilcev 
razvoja v občini, da bosta družbeni plan republike in Jugoslavije, upoštevajoč 
nujne specifičnosti, skupno določena in sprejeta globalna strategija gospodar- 
skega in družbenega razvoja, temelječa na skupnih interesih in ciljih ter vsem 
nosilcem planiranja v gospodarstvu in v družbenih službah tudi splošna orienta- 
cija pri določanju njihove razvojne politike. 

Planiranje na novih samoupravnih osnovah naj bi pomenilo tudi inten- 
zivnejšo' usmeritev vseh družbenih dejavnikov za konkretizacijo temeljnih 
načel ustave in še posebej za afirmacijo delegatskega sistema pri oblikovanju 
skupne razvojne politike. Zato je bilo še posebej poudarjeno, naj družbeno- 
politične organizacije, zlasti Socialistična zveza delovnega ljudstva in sindi- 
kati, z iniciativnim, koordinacijskim in usmerjevalnim delom zagotovijo odlo- 
čilno vlogo delavcev in vseh delovnih ljudi pri oblikovanju razvojne politike 
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v temeljnih organizacijah združenega dela, v krajevnih skupnostih in na vseh 
drugih ravneh njihovega združevanja. 

Pomemben prispevek h konkretizaciji ustavnih določil na področju plani- 
ranja so pomenili tudi: kongres samoupravljalcev, seje zveznih svetov za vpra- 
šanja družbene ureditve ter gospodarski razvoj in ekonomsko politiko ter 
10. seja Predsedstva CK ZKJ in 16. seja predsedstva CK ZKS, na katerih so bila 
izoblikovana jasna idejnopolitična izhodišča in stališča, ki so pomenila nepo- 
sredno usmeritev dejavnosti organiziranih socialističnih sil pri oblikovanju 
srednjeročnih planov na novih samoupravnih osnovah. 

Ugotoviti moramo, da je bil v času od prvih priprav do osnutka dogovora 
o družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1976—1980, ki je danes v raz- 
pravi, dosežen viden napredek v spoznanjih, da je družbeno planiranje lahko 
učinkovit instrument samoupravne socialistične družbe pri usklajevanju tokov 
družbene reprodukcije ter usmerjanju družbenega in ekonomskega razvoja na 
demokratičnih načelih, prav tako pa tudi instrument delavskega razreda, s kate- 
rim bo ta nenehno utrjeval svoj odločilen vpliv na vse sfere in elemente procesa 
reprodukcije, tako glede materialnih pogojev dela oziroma proizvodnje in 
njenega razvoja kakor tudi glede razvoja dejavnosti, od katerih sta odvisna 
reprodukcija in povečanje njegovih delovnih sposobnosti, znanja in kulture 
ter povečanje njegove in splošne produktivnosti dela. Utrjuje se tudi zahteva, 
da mora družbeno planiranje omogočiti delovnim ljudem učinkovitejši nadzor 
nad gibanjem sredstev za proizvodnjo in razširjeno reprodukcijo in tako tudi 
nadzor nad izvajanjem dogovorjene razvojne politike v širših skupnostih vse 
do federacije. 

Ob razpravi o osnutku dogovora o družbenem planu SR Slovenije za ob- 
dobje 1976—1980, ki je predložen Skupščini, velja predvsem poudariti, da gre 
za dokument, ki je nastajal v izredno razgibani, strokovni, politični in družbeni 
aktivnosti, ki je vključevala velik krog strokovnih in znanstvenih institucij ter 
vse družbene in političrfe organizacije za pripravo temeljev za samoupravne 
in družbene plane v temeljnih organizacijah, krajevnih in samoupravnih inte- 
resnih skupnostih ter v družbenopolitičnih skupnostih. Kljub temu, da danes 
še vedno ugotavljamo, da se vsi nosilci planiranja niso z enako intenzivnostjo 
vključili v te priprave in da zlasti vanje niso bili v zadovoljivi meri neposredno 
vključeni delavci in delovni ljudje v temeljnih organizacijah in v krajevnih 
skupnostih, pa vendar ne gre podcenjevati tega, kar je bilo v razmeroma krat- 
kem času doseženo. Trdimo lahko, da delo kljub mnogim kasnitvam in neuskla- 
denostim napreduje k predvidenemu cilju. 

Poleg ostalega spodbujajo v zadnjem času k razmišljanjem o razvojnih 
problemih in načrtih tudi vse bolj intenzivna prizadevanja za stabilizacijo gospo- 
darskih in družbenih tokov in razmerij, ki so prodrla vse do temeljnih organi- 
zacij združenega dela, kjer dobivajo najkonkretnejše oblike in kjer se delovni 
ljudje ob naporih za izboljšanje tekočega poslovanja in dela vse bolj usmerjajo 
tudi na probleme in vprašanja srednjeročne in dolgoročne razvojne politike. 

Vendar s tem, da bomo sprejeli osnutek dogovora o družbenem planu, 
v republiki šele začenjamo zelo pomembno in tudi najtežje delo v procesu 
družbenega planiranja, to je usklajevanje različnih interesov, hotenj in ambicij, 
ki jih dovolj jasno odkriva tudi predloženo gradivo. V razmeroma kratkem času 
se bodo morali delovni ljudje v vseh sredinah, kjer živijo in delajo, sporazumeti 
in dogovoriti o temeljih svojih planov, če želimo, da se na teh zasnovah izobli- 
kujejo tudi družbeni plani občin, republike in federacije. Neredko bo ob tem 

17» 
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potrebno zavreči nerealne želje in pričakovanja, kot bo potrebno tudi spremi- 
njati in dopolnjevati sedanja globalna predvidevanja na ravni republike in 
federacije. 

V dosedanjem procesu planiranja smo prišli do faze, ko imajo temeljne 
organizacije združenega dela svoje zasnove planov, vendar različne kvalitete, 
gledano z vidika njihove vsebine, medsebojne usklađenosti in razmerij, v kate- 
rih so nastajali. Obdelava minimuma kazalcev razvoja je pokazala, da so ti 
plani še neusklađeni, zlasti v širših družbenih agregatih, kot so investicije, ener- 
gija, surovine, izvoz, uvoz, zaposlenost in seveda na teh osnovah tudi družbeni 
proizvod, ter zato presegajo ocenjene objektivne možnosti razvoja združenega 
dela kot celote. To je bilo za prvo fazo tudi pričakovati in je normalno, kajti 
šele usklajevalni proces prek samoupravnih sporazumov naj bi pripeljal do 
okvirov in rešitev, ki bi bile čim bliže optimalnim pogojem za nadaljnji razvoj. 

Slabosti, ki jih zaznavamo v planiranju v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela in krajevnih skupnostih, morajo v naslednjem obdobju spodbuditi 
povečana prizadevanja za pripravo samoupravnih planov v družbeni bazi, kjer 
se morajo ob upoštevanju celovitih interesov delavcev izoblikovati tudi že 
temeljne zasnove in elementi planiranja na vseh ravneh združevanja dela in 
dohodka. 2e v temeljni organizaciji se morajo oblikovati v postopku opredelje- 
vanja medsebojnih pravic in obveznosti v procesu reprodukcije na osnovi do- 
hodka in določanja pravic in obveznosti do sredstev reprodukcije zasnove 
povezav med delavci v združenem delu in osnove za obvladovanje procesov, 
razmerij in tendenc, ki se na trgu stalno in občasno pojavljajo, torej tudi 
prve zasnove obvladovanja stihije v razvoju. Tu se tudi že gradijo temelji za 
samoupravno sporazumevanje med nosilci procesa reprodukcije, ki so med- 
sebojno povezani v različnih fazah delovnega oziroma proizvodnega procesa. 

Ze v osnutkih planov v temeljnih organizacijah in krajevnih skupnostih 
se mora izraziti tudi integralnost planiranja, to je oblikovanje tako imenovane 
ekonomske, socialne in prostorske komponente planov. Ločeno oziroma ne 
dovolj povezano obravnavanje vseh teh bistvenih komponent razvoja v dose- 
danji praksi nam je pogosto onemogočalo oblikovati tudi skupen cilj, ki se ne 
izraža le v gospodarski rasti, temveč predvsem v interesu za povečevanje 
družbenega dohodka in družbene produktivnosti dela. 

Te elemente bo potrebno v osnutkih planov temeljnih organizacij združe- 
nega dela ustrezneje razčleniti in povezati, od razvoja materialne osnove, teh- 
nike in tehnologije in uporabe tehnično-znanstvenih dosežkov v proizvodnji, do 
razvoja vseh tistih dejavnosti, ki zagotavljajo širjenje in izpopolnjevanje člo- 
vekovega znanja, sposobnosti njegove kulture, da bi bili delovni ljudje ustvar- 
jalni nosilci razvoja in se na tej osnovi tudi uveljavljali kot zavesten subjekt 
na svojem delovnem mestu in na vseh drugih področjih družbenega življenja. 

To pa tudi nalaga, da moramo za vse delavce v temeljnih organizacijah 
združenega dela vedeti, kje živijo in kakšni so pogoji, v katerih se reproducira 
njihova delovna sposobnost. To ni samo interes posameznega delavca, temveč 
tudi interes vseh delavcev, ki so se združili v temeljne organizacije združenega 
dela in ki s tem prevzemajo tudi odgovornost, da bo krajevna skupnost, kjer 
živijo, urejena tako, da bodo v njej lahko obnavljali in širili svojo delovno in 
reproduktivno sposobnost. Zato je potrebno že od vsega začetka postaviti kra- 
jevno skupnost kot družbenoekonomski odnos in kot samostojen dejavnik, ki 
ima svoje izvorne pravice do temeljnih organizacij združenega dela na njenem 
in drugih območjih, kjer delavci in njihove družine živijo. S takšno oprede- 
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litvijo bomo vzpostavili dialektično povezanost ekonomske, socialne in pro- 
storske komponente planiranja v družbeni bazi, iz nje pa bodo izhajali tudi 
elementi za oblikovanje družbenih planov kot organska sinteza ekonomske, 
socialne in prostorske komponente na vseh drugih ravneh planiranja. 

Integralno planiranje v družbeni bazi mora postati tudi izhodišče za prese- 
ganje politično-teritorialnih meja, saj se bodo že v samem procesu nastajanja 
planov v tej bazi izoblikovale ekonomske in druge povezave v odnosu do pla- 
nov temeljnih organizacij združenega dela na drugih področjih in območjih 
republik in v Jugoslaviji. Odgovornost za oblikovanje in uresničevanje skupno 
dogovorjenih ciljev in nalog bodo morale vse bolj prevzemati same temeljne in 
druge organizacije združenega dela v okviru dohodkovno in poslovno soodvisnih 
reprodukcijskih celot, v katerih se bodo temeljne organizacije neposredno ali 
prek svojih delovnih organizacij in drugih oblik organiziranosti sporazumevale 
o trajnejših skupnih interesih pri ustvarjanju dohodka in njegovi porabi, o 
skupnih naložbah, o skrbi z energijo, surovinami in drugimi reprodukcijskimi 
materiali, skupnih raziskovanjih, vključevanje v mednarodno delitev dela in 
podobnem. 

Res je, da so takšne celote šele v nastajanju, vendar je neobhodno, da se 
že dane iniciative za njihovo oblikovanje čimprej uresničijo. Spodbujati pa je 
treba zlasti iniciative za njihovo ustanavljanje v samih organizacijah združenega 
dela, v že obstoječih samoupravnih strukturah in integracijskih tvorbah v 
gospodarstvu, sestavljenih organizacijah združenega dela, v poslovnih združe- 
njih, prek poslovnih bank in drugih finančnih združenj. Takšne reprodukcijske 
celote, ki se bodo v svoji razvojni politiki in s svojimi proizvodnimi, kadrovski- 
mi, znanstvenimi in drugimi potenciali usmerjale ne le na jugoslovaski trg, tem- 
več se enakopravno vključevale tudi v mednarodno delitev dela, pa lahko po- 
stanejo ne le pomemben dejavnik stabilnosti v razvoju, temveč tudi osnova za 
oblikovanje skladnejše strukture proizvajalnih sil v daljšem časovnem obdobju. 

Oblikovanje takšnih celot je tudi pogoj, da bo združeno delo v vse večji 
meri sporazumno oblikovalo temeljne elemente in instrumente ekonomskega 
sistema in politike. Le tako bomo dosegli, da bodo s povezovanjem gospodarstva 
v reprodukcijske celote zagotovljeni tudi stabilnejši pogoji za celoten družbeno- 
ekonomski razvoj, s tem pa tudi realne osnove za družbeni plan. Pri tem bo 
treba odločno preprečevati razne oblike monopolov, avtarkijo, zapiranje trga, 
neupravičeno zviševanje cen in podobne deformacije na trgu. K takšnim defor- 
macijam na enotnem jugoslovanskem trgu bi prav lahko vodile tudi nekatere 
zamišljene povezave v enotne, zaokrožene reprodukcijske celote za vso Jugo- 
slavijo, ki že v svoji zasnovi kažejo mnoge značilnosti nekakšnih novih general- 
nih direkcij. Prav zato jih tudi odklanjamo kot neustrezen instrument za obli- 
kovanje skupne razvojne politike v jugoslovanskem merilu. 

Na področju planiranja storitev družbenih dejavnosti smo prišli do faze, 
ko so samoupravne interesne skupnosti opredelile zasnove svojih srednjeročnih 
programov. Čeprav ti programi slonijo na ciljih in nalogah, opredeljenih v spre- 
jetih dokumentih družbenopolitičnih organizacij, pa glede kvantifikacije nalog 
in sredstev pretežno niso usklađeni z zasnovami planov temeljnih organizacij 
združenega dela. Analize kažejo, da v celoti presegajo ocenjene narodno- 
gospodarske okvire in možnosti Socialistične republike Slovenije v prihodnjih 
letih. Tako za celotno skupno porabo predvidevajo poprečno letno realno 
stopnjo rasti 10,5 %>, pri tem pa še niso v to vključene niti vse investicije v zvezi 
z nekaterimi prioritetnimi nalogami. Zaznavna so tudi nesorazmerja med pro- 
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gramiranimi sredstvi posameznih samoupravnih interesnih skupnosti, ki se gib- 
ljejo med 7,5'°/o do 25,8'"/o realne letne rasti. 

Očitno je, da so takšni programi zasnovani zunaj dejanskih dohodkovnih 
možnosti in da niso bih potrjeni v dialogu z delavci v temeljnih organizacijah 
združenega dela. V nadaljnjem postopku bo zato potrebno zagotoviti, da se 
v posameznih elementih skupne porabe in v prioritetah dogovarjajo na vseh 
ravneh, od temeljne organizacije združenega dela do republike, po načelu sre- 
čuj očega se planiranja zainteresiranih delavcev v združenem delu in občanov, 
kar bo dalo tudi objektivnejšo osnovo za sporazumevanje in eventualno norma- 
tivno poseganje v primeru, da s sporazumi ne bi bili zagotovljeni skladni od- 
nosi v procesu družbene reprodukcije in solidarnost. 

Oblikovanje planov samoupravnih interesnih skupnosti na takšnih osnovah 
je bistvenega pomena tudi za premagovanje starih odnosov, za racionalno 
uporabo sredstev družbene reprodukcije in za odpravo oscilacij in družbenih 
konfliktov, ki jih pogosto porajajo metode etatističnega in administrativnega 
urejanja razvoja na teh področjih. Podatki, s katerimi razpolaga Zavod SR Slo- 
venije za družbeno planiranje, pa tudi nedavni sestanek s predsedniki izvršnih 
svetov občin opozarjajo, da je potrebno močno pospešiti pripravo družbenih 
planov občin, saj so mnoge občine s svojimi pripravami šele v začetni fazi; le 
37 občin po teh podatkih razpolaga z bolj ali manj kvalitetnimi osnutki. Glede 
na to, da je bistveni razlog za zaostajanje pri pripravi planov v nekaterih 
občinah tudi pomanjkanje kadra, bo tem občinam v naslednjem obdobju po- 
trebna učinkovitejša strokovna pomoč, zlasti republiškega zavoda pa tudi drugih 
strokovnih institucij. 

Tovarišice in tovariši delegati! Ce sem doslej govoril obširneje o nekaterih 
problemih sistema in prakse planiranja, ki so danes še posebej prisotni, je 
bilo to predvsem z namenom, da se čimbolje organiziramo za delo v naslednjih 
mesecih, ko bo moralo biti delo maksimalno sinhronizirano, če želimo pravo- 
časno sprejeti družbeni plan. To sinhroniziranost morajo v svojih akcijskih 
programih zagotoviti predvsem vsi neposredni nosilci planiranja, na republiški 
ravni pa bo zlasti pomembna aktivnost Zavoda SR Slovenije za družbeno pla- 
niranje, Gospodarske zbornice, Zveze sindikatov, samoupravnih interesnih skup- 
nosti ter Izvršnega sveta in republiških upravnih organov na vseh tistih pod- 
ročjih, ki zahtevajo usklajevanje interesov temeljnih nosilcev razvojne politike, 
tako v republiki kot na ravni federacije. 

Ocena stanja, v katerem smo, pa nas vedno tudi ponovno opozarja, da 
v naši praksi še nismo dovolj korenito prelomili s sistemom in elementi držav- 
nega in podjetniškega planiranja, kar se odraža tako v oblikah in metodah 
dogovarjanja kot v še vedno prisotnih hierarhičnih odnosih. Hierarhija plana in 
na tej osnovi tudi hierarhičen odnos pravnih instrumentov pa nujno pomeni 
tudi omejevanje samoupravnih pravic delavcev v združenem delu. 

Dovolite mi, tovarišice in tovariši delegati, da na tem mestu opozorim še 
na nekatera vprašanja družbenoekonomskega razvoja, ki se z vso težo postav- 
ljajo vsem, ki so danes, bodisi neposredno bodisi posredno, vključeni v proces 
izdelave srednjeročnih planov. Ta vprašanja so v naši družbi prisotna že dalj 
časa. Političen obračun z liberalističnimi in posestniško-lastniškimi idejnimi 
osnovami neke politike je bil opravljen na 29. seji CK ZKS in na X. kongresu 
ZKS, materialne konsekvence te politike pa se še vedno manifestirajo v pro- 
blemih, s katerimi se vse pogosteje srečujemo sedaj, ko se moramo dogovoriti 
o smereh, oblikah in kvaliteti nadaljnjega družbenoekonomskega razvoja. Osre- 
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dotočajo se predvsem na problemih stabilizacije in boja proti inflaciji, dinamične 
rasti na kvalitetnih vzvodih, plačilne bilance ter opredeljevanja za razvojne 
prioritete v gospodarstvu in družbenih dejavnostih. 

2e ob prehodu v leto 1975, še posebej pa v zadnjih mesecih se srečujemo 
s poslabševanjem nekaterih razvojnih trendov, kot so padanje gospodarske 
aktivnosti in rasti produktivnosti, rastoči deficit plačilne bilance, prekoračitve 
na področju investicijske in druge porabe, slabljenje ekonomičnosti, pojavi ne- 
likvidnosti in izgub ter izrazito poslabševanje akumulativne in reproduktivne 
sposobnosti gospodarstva. Vsa ta gibanja najdejo v končni konsekvenci svoj 
skupni imenovalec: visoko stopnjo inflacije. 

V tekoči ekonomski politiki in akcijah vseh gospodarskih in družbenih 
subjektov smo se odločno usmerili na stabilizacijo, izraziteje pa mora biti vtkana 
tudi v vse dokumente naše srednjeročne in dolgoročne razvojne politike. Tudi 
v prihodnjem obdobju bomo razpolagali z relativno omejenimi domačimi raz- 
vojnimi resursi; računati pa moramo tudi z nadaljnjim poglabljanjem med- 
narodne ekonomske krize in z dejstvom, da se bodo žgoči problemi svetovnega 
gospodarstva tudi v prihodnje reševali prek recesij, kriz in spopadov znotraj 
svetovnega sistema. 

Prve razprave o globalnih usmeritvah našega razvoja v naslednjih letih so 
z vso upravičenostjo opozorile, da moramo v razvojno politiko in sistem vgraditi 
konkretnejše ukrepe v korist večje stabilnosti in skladnosti v razvojnih ambi- 
cijah in da morajo ti ukrepi pomeniti tudi osnovno vsebino vsakoletnih resolucij 
o družbenem razvoju, Srednjeročni plani morajo v ciljih in nalogah, v utrjevanju 
prioritet in v sistemskih usmeritvah, skratka v svoji celotni kompoziciji po- 
stati večletni program stabilizacije. To pa pomeni, da bo potrebno odločneje 
spreminjati obnašanje vseh nosilcev razvojne politke in prekiniti neugodne 
razvojne trende in tendence. Takšna usmeritev bo zahtevala tudi materialne 
žrtve, večjo racionalnost v razpolaganju z dohodkom, intenzivno in s cilji 
stabilizacije usklađeno spreminjanje proizvodne strukture in ne nazadnje večjo 
organiziranost, spoštovanje dogovorov, sposobnost za dojemanje širših skupnih 
problemov ter disciplino. 

Temeljni kamen in tudi realna osnova dolgoročne politike stabilizacije je 
relativno povečanje akumulacije v strukturi delitve nacionalnega dohodka. Delež 
bruto akumulacije v delitvi bruto dohodka naj bi se od ocenjenih 29,7'°/o v 
Sloveniji in 29,9 % v Jugoslaviji v letu 1975 povečal na 31,1 ®/o oziroma 
31,4 °/o v letu 1980. Izvršni svet se zavzema, da se takšna usmeritev v delitvenih 
razmerjih vgradi v vse projekcije srednjeročne razvojne politike, kar seveda 
pomeni, da morajo vse ostale oblike porabe rasti počasneje kot družbeni pro- 
izvod, pri čemer naj k reševanju skupnih interesov in ciljev prispeva več 
tisti, ki ima večji dohodek. 

Očitno je, to nam potrjujejo vse dosedanje analize pa tudi praktične iz- 
kušnje, da takšna razmerja med akumulacijo in potrošnjo lahko zagotovimo le 
v pogojih dinamične gospodarske aktivnosti. V pogojih nizke rasti ali celo stag- 
nacije je mnogo problemov, ki jih sicer lahko rešujemo in moramo reševati 
s povečano akumulacijo, praktično nerešljivih. Ne gre tu le za strokovno dobro 
znani fenomen fiksnih stroškov reprodukcije, temveč tudi za dejstvo, da moramo 
v strukturi uporabe družbenega proizvoda računati z relativno fiksnimi postav- 
kami, kot so šolstvo, zdravstvo, narodna obramba, samozaščita, pokojnine, so- 
cialni izdatki in podobno. Dejstvo je nadalje, da se stagnantnim razmeram 
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težko prilagajajo tudi neto osebni dohodki, zlasti delavcev z nizkimi pre- 
jemki. 

Opredelitev za dinamičen koncept razvoja pa seveda ne pomeni, da nismo 
kritični do marsikje močno izraženih teženj za ekstenzivno povečanje proizvod- 
nje, ne glede na možnosti prodaje na domačem in tujih tržiščih, do ambicioznih 
investicijskih programov, ki bodisi reproducirajo staro proizvodno strukturo 
ali pa se v okviru sicer nujnih preusmeritev med oddelkom I, to je proizvodnjo 
sredstev za proizvodnjo, in oddelkom II, to je proizvodnjo potrošnih dobrin, 
usmerjajo na kapitalno zelo intenzivna, neredko avtarkično obarvana vlaganja, 
ki v svoji vsoti znatno presegajo obseg razpoložlijivih sredstev, do dejstva, da 
se za realizacijo teh objektov računa v pretežnem delu z bančnimi in tujimi 
sredstvi in da pogosto pomenijo podvojitev ali potrojitev kapacitet, ne da bi 
bil zanje zagotovljen trg in podobno. 

V prizadevanjih za uveljavljanje kvalitativnih razvojnih dejavnikov bo zato 
potrebno v razvojnih projekcijah dati večji poudarek tudi tistim dejavnikom, ki 
lahko v sorazmerno kratkem času prispevajo k povečanju produktivnosti dela, 
kot so zlasti tehnološke inovacije, racionalizatorstvo, boljša izraba kapacitet v 
večizmenskem delu, racionalna organizacija poslovanja in dela, varčevanje, iz- 
raba delovnega časa, racionalizacija zalog in podobno. Globalno bi se morala 
prizadevanja za uveljavitev kvalitetnih dejavnikov izraziti v srednjeročnem 
planu Slovenije in Jugoslavije v povečani udeležbi produktivnosti dela, v 
prirastu družbenega proizvoda ter v tako učinkovitih vlaganjih, da kljub težji 
strukturi ne bi pomenila bistvenega poslabšanja odnosov med skupnim ob- 
segom vlaganj v osnovna sredstva in prirastom družbenega proizvoda. 

Slej ko prej ostaja v prihodnjem obdobju napor za večjo uravnoteženost 
menjave s tujino in za izboljšanje odnosov v plačilni bilanci glavna usmeritev, 
ki jo bo treba zagotoviti zlasti z izgrajevanjem izvozno usmerjene strukture 
gospodarstva, z razvijanjem višjih oblik vključevanja v mednarodno^ delitev 
dela in z usmeritvijo na ekonomsko racionalno substitucijo uvoza. Delež izvoza 
blaga in storitev naj bi se v strukturi družbenega proizvoda posvečal od se- 
danjih 28,7 na 37,5. Takšna usmeritev na izvoz je prisotna tudi v razvojnih pro- 
gramih temeljnih organizacij združenega dela, vendar pogosto zasnovana na 
visokem uvozu in visokih investicijah. 

Glede na to, da naj bi bil tudi v prihodnje izvoz najpomembnejši dinamični 
razvojni dejavnik, je v nadaljnjih pripravah srednjeročnih planov potrebno 
konkretneje opredeliti tiste sektorje, dejavnike in pogoje, ki bodo lahko pri- 
spevali k njegovi dinamični rasti, zlasti pa vse one elemente ekonomske politike, 
ki bodo prispevali k povečanju konkurenčne sposobnosti gospodarstva. Kon- 
kretneje bo treba opredeliti tudi politiko regionalnega usmerjanja ekonomskih 
tokov v menjavi s tujino, zlasti intenzivnejšo usmeritev na razvoj ekonomskih 
in finančnih odnosov z deželami v razvoju. Intenzivnejši obojestranski ekonom- 
ski tokovi z deželami v razvoju predstavljajo tudi z vidika dolgoročnejših 
stabilnejših pogojev razvoja naš trajni interes. Za odločnejšo orientacijo na iz- 
voz se kaže zavzemati tudi v merilu Jugoslavije, zlasti ker je to tudi pogoj, 
da se v prihodnjem obdobju poveča izraba inozemskih sredstev, s čimer se 
računa v gradivu za srednjeročni plan tako Slovenije kot Jugoslavije. 

V procesu sporazumevanja in dogovarjanja o samoupravnih in družbenih 
planih se bo moralo združeno -delo opredeliti tudi do razvojnilT prioritet tako 
v gospodarstvu kot v družbenih dejavnostih. Vse dosedanje analize potrjujejo, 
da moramo v razvojnih usmeritvah v Sloveniji in Jugoslaviji dati prednost 
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stabilnemu zagotavljanju energije, surovin, reprodukcijskega materiala in hrane, 
selekcioniranemu razvoju prometne infrastrukture in krepitvi izvoznega gospo- 
darstva. Z vidika dolgoročne politike je to nedvomno tudi bistveni pogoj za 
stabilen, skladen in kvaliteten razvoj, saj bodo naložbe v ta področja omogo- 
čale skladen razvoj predelovalnih zmogljivosti, boljšo izrabo kapacitet, kvalitet- 
nejšo oskrbo z energijo, surovinami in ostalimi reprodukcijskimi materiali. 

Za realizacijo te naloge, ki bo zahtevala občutno preusmeritev domače 
akumulacije in največji del predvidenih tujih sredstev, so občutne rezerve 
tudi v nenormalno visoki vezavi obratnih srestev v zalogah. V osnutku se 
računa, da bi morali za vlaganja v prioritetne dejavnosti v prihodnjih letih v 
Sloveniji zagotoviti 55,9'% vseh investivij v družbenem sektorju proti 49,1 % v 
letih 1971—1975. Gre torej v celoti vzeto za relativno zmeren obseg preusme- 
ritve. Ostreje se ta izraža znotraj industrije, kjer naj bi se vlaganja v energe- 
tiko, osnovne kovine in bazno kemijo povečala od 25,9 V o v letih 1971—1975 
na 52,4 °/o v letih 1976—1980. Takšen obseg preusmeritev v strukturi naložb, ki 
pomeni v bistvu nadaljevanje že uveljavljene politike na tem področju in ga 
bo sporazumno uresničevalo predvsem združeno delo, ne bi snjel preprečevati 
tudi možnosti za učinkovito reševanje še drugilj razvojnih prioritet, med kateri- 
mi je zlasti pomembna usmeritev združenega dela na večjo opremljenost delov- 
nih mest, modernizacijo tehnologije in avtomatizacijo proizvodnih postopkov, za- 
gotavljanje celovitejših pogojev življenja in dela delavcev, ki se na novo za- 
poslijo, varstvo narave, izboljšanje okolja itd. Mednje sodi tudi hitrejše razvi- 
janje usmerjenega izobraževanja tef ustreznih učnih in bivalnih zmogljivosti, 
postopno uvajanje celodnevne šole, povečanje obsega in učinkovitosti raziskoval- 
ne dejavnosti, razvijanje zmogljivosti otroškega varstva ter dokončanje za- 
četnih zmogljivosti na področju zdravstva. 

Z večjo skepso glede prizadevanj za skladen in stabilen razvoj na kvalitet- 
nih vzvodih ocenjujemo naravnanost v strukturi vlaganj v osnutku osnov za 
dogovor o družbenem planu Jugoslavije. Samo znotraj industrije naj bi v 
prihodnjem planskem obdobju za vlaganja v energetiko-, osnovne kovine in 
bazno kemijo namenili prek 65 °/o vseh investicij proti 46,7 % v letih 
1971—1975. Najnovejše ocene, zlasti one, ki izhajajo iz pripravljenih osnutkov 
samoupravnih sporazumov, pa znatno presegajo ta obseg. Očitno je, da takšen 
obseg preusmeritve v alokaciji sredstev ni sprejemljiv, tako z vidika skladnosti 
v odnosih in tokovih reprodukcije na enotnem jugoslovanskem trgu kot z vi- 
dika utrjevanja in razvijanja samoupravnih proizvodnih odnosov. Ponavlja 
se praksa, da si posamezne dejavnosti zastavijo ambiciozne razvojne programe, 
računajoč pri njihovi realizaciji predvsem na državo kot vsemogočni dejavnik, 
ki naj na takšen ali drugačen način zagotovi sredstva in ostale pogoje za njihov 
razvoj. 

Ocenjujoč, da se bo v nadaljnjem postopku usklajevanja skupne razvojne 
politike v Jugoslaviji nujno potrebno opredeliti za skladnejše in realnejše od- 
nose v strukturi oblikovanja in uporabe dohodkov in akumulacije, izhajajoč 
nadalje iz opredelitve, da naj se o skupnih interesih na področju proizvodnje, 
izvoza, uvoza, naložb itd. sporazumeva in dogovarja predvsem združeno delo 
v okviru dohodkovno in poslovno soodvisnih reprodukcijskih celot in upošteva- 
joč, da bodo morale republike, avtonomni pokrajini in federacija dogovorno 
in na osnovi vzajemnih interesov združenega dela s smernicami in okviri za 
ukrepe ekonomske politike opredeliti svojo funkcijo pri usmerjanju in uskla- 
jevanju gospodarskega razvoja na enotnem jugoslovanskem trgu, predlaga Iz- 
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vršni svet, da se v naslednjem, postopku usklajevanja skupne razvojne politike 
na ravni Jugoslavije za obdobje 1976—1980 kot temeljna skupna področja, ki 
naj se urejajo z družbenimi dogovori, opredelijo energetika, prometna infra- 
struktura, proizvodnja hrane, plačilna bilanca ter hitrejši razvoj nezadostno 
razvitih republik in avtonomne pokrajine Kosovo. Seveda bi v tem smislu 
morali tudi spremeniti 9. člen družbenega dogovora o pripravljanju družbenega 
plana Jugoslavije. 

Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet predlaga 
glede na razpravo, ki je bila doslej, da Skupščina sprejme osnutek dogovora o 
družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1976—1980 kot osnovo za nadaljnjo 
družbenopolitično aktivnost in strokovne priprave ,pri oblikovanju predloga 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980. Izvršni svet nadalje 
predlaga Skupščini, da sprejme tudi stališča k osnutku osnov za dogovor o 
družbenem planu Jugoslavije za obdobje 1976—-1980 in da delegacija Skupščine 
v Zboru republik in pokrajin v postopku medrepubliškega usklajevanja upošte- 
va tudi stališča Republiškega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko 
ter pripombe in stališča Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Izvršni svet se 
tudi zavezuje, da bodo Zavod za družbeno planiranje in drugi republiški organi 
do razprav v Skupščini SFRJ k predlogu osnutkov osnov pripravili konkretnejše 
pripombe, ki bi koristile delegaciji pri njenem delu v Zveznem zboru. 

Predsednik Stane Markič : Želi poročevalec Odbora za družbenoeko- 
nomske odnose še dopolniti poročilo? Tovariš Mlinaric, prosim! 

Srečko Mlinaric: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Odbor Družbenopolitičnega zbora za družbenoekonomske odnose je na 
15. seji 12. septembra 1975 obravnaval osnutek dogovora o družbenem planu 
Socialistične republike Slovenije tza obdobje 1976—1980, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet. Dovolite, da v imenu Odbora za 
družbenoekonomske odnose podčrtam nekatera stališča in mnenja, ki jih je 
odbor sprejel. 

V razpravi o osnutku dogovora o družbenem planu SR Slovenije za ob- 
dobje 1976—1980 je bila podčrtana organizirana politična akcija, ki jo je vodila 
Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije. Razume pa se, da so bile v tej 
akciji vključene vse družbenopolitične organizacije: Zveza komunistov, sindi- 
kat, mladina in Zveza borcev. Akcija je imela namen izboljšati informiranost in 
pritegniti k sodelovanju čim širši krog zainteresiranih, zlasti pa noslice samo- 
upravnega in družbenega planiranja. Pri tem pa lahko ugotovimo, da proces 
samoupravnega družbenega planiranja še- ni v celoti zaživel po ustavnih dolo- 
čilih. 

Ugotavljamo, da so neposredni subjekti planiranja, to so delavci v zdru- 
ženem delu in občani v krajevnih skupnostih, vendarle mnogo bolj vključeni 
v sistem planiranja, kot so bili v minulem obdobju, kljub nedodelanim sistem- 
skim rešitvam in pomanjkljivemu medsebojnemu obveščanju. Akcije za pla- 
niranje so v posameznih regijah, občinah, samoupravnih interesnih skupnostih, 
krajevnih skupnostih in organizacijah združenega dela oziroma v posameznih 
reprodukcijskih celotah zelo različne, po obsegu in po kvaliteti. Praksa je od- 
prla več dilem, ki jih je treba pospešeno in organizirano reševati, da bi lahko 
srednjeročne razvojne programe sprejeli do roka in na ustavnih načelih. Čeprav 
so bila politična in strokovna prizadevanja za afirmacijo samoupravnega druž- 
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benega planiranja sorazmerno obsežna, še vedno nekateri ne vidijo hitrejšega 
svojega in družbenega planiranja v povezovanju in usklajevanju skupnih in- 
teresov. Marsikje še vedno prevladuje planiranje po starih metodah in organi- 
zacijskih oblikah, ki se kažejo v tem, da dohodek še vedno obravnavajo kot 
podjetniško kolektivnolastniško kategorijo. 

Planiranje v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela, krajevnih 
skupnostih, samoupravnih interesnih skupnostih in družbenopolitičnih organi- 
zacijah je premalo upoštevalo medsebojno soodvisnost, saj so nemalokrat pro- 
gramirali svoj razvoj neodvisno od možnosti. Te težave izvirajo predvsem od 
nezadostnega organiziranja temeljnih nosilcev planiranja ter časovno neuskla- 
đenega dela na ravni občine. Zato lahko ugotovimo, da je razvoj temeljnih or- 
ganizacij združenega dela oziroma delovnih organizacij sicer bolj ali manj uskla- 
đen s programiranim dohodkom, vendar pa zaradi nepovezanosti planiranja v 
združenem delu in združenega dela s plani krajevnih skupnosti in samoupravnih 
interesnih skupnosti plani niso niti približno usklađeni s pričakovanim do- 
hodkom. 

Plani krajevnih skupnosti so pogosto zelo celoviti in obsegajo vse elemente, 
ki sodijo v plan krajevne skupnosti, nimajo pa ustreznega vira za njihovo finan- 
ciranje v dohodku temeljnih organizacij združenega dela in občinskih pro- 
računih ali pa temeljijo na samoprispevkih. Zato je opazna dvojna planiranost 
istih interesov, in sicer v krajevnih skupnostih in v samoupravnih interesnih 
skupnostih. Plani samoupravnih interesnih skupnosti so pogosto predimenzio- 
nirani, neusklađeni z razmerami v temeljnih organizacijah združenega dela, 
hkrati pa jih sprejema delegatska skupščina, kar dokazuje, da je potrebno 
vztrajati pri hkratnem planiranju, ki pa ne more biti vključeno po posameznih 
delih, dokler ni v celoti usklađeno. 

Kar zadeva razreševanja družbene produktivnosti, le-ta še niso zadostna. 
Tako oceno dokazuje še vedno opazno zapiranje planiranja v sedanje organiza- 
cijske oblike, predvsem v delovne organizacije, pa tudi ravnanje gospodarstva, 
ki si hoče zagotavljati višji dohodek predvsem z zviševanjem cen. Plani vsebu- 
jejo premalo elementov gospodarske stabilizacije, kar moramo zagotoviti v večji 
meri s tekočo družbeno akcijo. Plani le izjemoma omogočajo opredeljevanje od- 
govornosti za njihovo izpolnjevanje. Plani temeljnih organizacij združenega dela 
preveč enostransko vsebujejo razvoj proizvodnje in premalo vključujejo social- 
ne aspekte planiranja, predvsem izboljševanje delovnih in življenjskih razmer 
delavcev. 

Bodoči samoupravni sporazumi bodo v okviru dohodkovno soodvisnih 
reprodukcijskih povezav prevzemali odgovornost za oblikovanje in uresniče- 
vanje skupno dogovorjenih ciljev. Gospodarska zbornica je z Republiškim sve- 
tom Zveze sindikatov Slovenije formirala koordinacijski operativni odbor za 
ustanavljanje ustreznih reprodukcijskih celot, ki morajo postati glavni instru- 
ment združenega dela za dosego stabilnejših družbenoekonomskih odnosov in 
razvoj. Prav bi bilo, da bi bili samoupravni sporazumi reprodukcijskih celot pod- 
pisani še pred sprejetjem dogovora o družbenem planu Socialistične republike 
Slovenije za obdobja 1976—1980. 

Pri tem nastaja pri formiranju reprodukcijskih celot na ravni Jugoslavije in 
Slovenije vrsta vprašanj: kdo se naj povezuje, ali naj bo odprt ali zaprt sistem 
itd. Ker so reprodukcijske celote v tem obdobju in bodo tudi v bodoče sestavni 
del našega planiranja in ker je za sprejem dokumenta predviden rok 20. decem- 
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ber 1975, bi bilo prav, da čimprej izoblikujemo temeljna stališča za reprodukcij- 
ske celote in jim damo vsebino in organizacijsko obliko. 

Gradivo, ki je pred nami, prikazuje nasprotje med razvojnimi možnostmi 
in umeritvami, zato je nujno, da do sprejetja družbenega plana možnosti in 
želje, ki si nasprotujejo, uskladimo z začrtanim družbenim planom, se pravi, 
da želje podredimo možnostim. 

V nadaljnji akciji se moramo zavzemati predvsem za to: 
— da bodo delavci temeljnih organizacij združenega dela resnični nosilci 

samoupravnega planiranja, 
— da bodo delavci temeljnih organizacij združenega dela odločali o celotni 

družbeni reprodukciji in tako obvladali in usmerjali svoj socialni, ekonomski in 
regionalni razvoj, 

■—• da bodo med seboj usklađeni plani združenega dela, krajevnih skupnosti, 
občin in samoupravnih interesnih skupnosti, 

— da bodo plani konkretni in stabilizacijski, 
— da bo imel vsak planski element oziroma planska naloga tudi odgovor- 

nega nosilca, pri čemer se odgovornost nosilca tudi konkretno opredeli, 
— da bodo razkriti in odpravljeni vsi subjektivni elementi, ki zavirajo 

proces samoupravnega planiranja. 

Predsednik Stane Markič: Tudi za to točko dnevnega reda je priprav- 
ljen predlog stališč zbora. Zaradi lažjega dela predlagam, da določimo redakcij- 
sko skupino, ki bo na osnovi razprave dopolnila oziroma predlagala eventual- 
ne spremembe teh stališč. V to skupino predlagam tovariše Viktorja Avblja, 
Vladimira Logarja in Srečka Mlinariča. Se zbor strinja? Kdor je za, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo izbrali predlagano redakcijsko skupino. Odrejam odmor 
do pol dvanajstih. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.05 in se je nadaljevala ob 11.40.) 

Predsednik Stane Markič: Nadaljujemo sejo zbora. Začenjam razpra- 
vo. Kdo želi besedo? Tovariš Varga, prosim! 

Aleksander Varga: Tovariš predsednik, tovariši delegati in dele- 
gatke! Osnutek dokumenta družbenega plana Socialistične republike Slovenije 
za obdobje 1976—1980 je takšen dokument, ki bi moral vsebovati tudi z ustavo 
zagotovljene posebne pravice italijanske in madžarske narodnosti v Sloveniji. 
Ko smo na našem področju obravnavah osnutek dokumenta, ki je pred nami, 
smo ugotovili, da je dokument v tem smislu pomanjkljiv. Zato menimo, da bi 
bilo koristno razmišljati o tem, da se dokument dopolni še posebno v tistem 
delu, ki govori o pravicah, informiranosti, o otroškem varstvu, šolstvu in kul- 
turi, ker so prav ta področja tista, na katerih naša ustava zagotavlja posebne 
pravice narodnostim, ki žive v Sloveniji. Iz tega dokumenta bi zato moralo 
biti razvidno, da naša republika posveča tej problematiki posebno skrb. To je 
splošna pripomba, ki se nanaša na pravice narodnosti na področjih, ki sem 
jih prej naštel. 

Pripadniki madžarske narodnosti v Sloveniji živijo v dveh gospodarsko 
nerazvitih obmejnih občinah, to sta občini Lendava in Murska Sobota. Zato 
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mi dovolite, da tudi v zvezi s to problematiko dam nekaj pripomb. Prepričan 
sem, da ima naša republika veliko razumevanja do narodnosti, ki živita v Slo- 
veniji, kar je že bilo doslej tudi v praksi dokazano na področjih vzgoje, izo- 
braževanja in kulture. Mislim pa, da bi na področju ekonomske enakopravnosti 
morala širša družbena skupnost razmišljati o tem, kako to narodnostno mešano 
in gospodarsko nerazvito obmejno področje hitreje razvijati. Ne mislim tu na 
neke politične tovarne, pač pa na to, da bi bilo to potrebno zaradi tega, ker 
so družbene skupnosti, kjer narodnosti živijo, tudi gospodarsko nerazvite. 

Verjetno bi bila ena od možnosti v tem, da bi izboljšali cestne povezave 
z občinskimi centri, da bi se na ta način tudi pripadniki narodnosti lažje vklju- 
čevali v gospodarsko dejavnost. Zaradi tega bi bilo potrebno dokument dopol- 
niti v tem smislu, da bi pri modernizaciji republiških cest.to področje imelo 
prednost. Ce do tega ne bo prišlo, je mogoče samo eno: odseljevanje oziroma 
zdomstvo, za kar pa vemo, kam vodi. 

Nekaj o splošnih pripombah, ki so bile dane na obravnavah osnutka doku- 
menta v dosedanji javni razpravi v našem območju: predloženi osnutek doku- 
menta uresničuje ustavna načela o sistemu družbenega planiranja kakor tudi 
idejne osnove, sklepe in stališča, sprejeta na kongresih Zveze komunistov. Kljub 
temu pa menimo, da bi morali nekatere formulacije dopolniti s predlogi, ki jih 
bodo predložile občinske skupščine. V našem območju je bilo posvečeno precej 
pozornosti tistemu delu dokumenta, ki govori o manjši razvitosti. Dani so bili 
predlogi, da bi manj razvite in obmejne občine morale imeti prednost pri vla- 
ganjih v razvoj gospodarstva pred tistimi območji, ki nimajo dovolj delovne sile. 

S predloženo stopnjo rasti zaposlovanja na nerazvitem območju bi komaj 
zaposlili tisto delovno silo, ki nastane zaradi deagrarizacije. Kje je potem še 
tistih nekaj tisoč zdomcev, ki vedno bolj pritiskajo na vsako novo delovno 
mesto! 

Pri obravnavi osnutka družbenega dogovora smo menili, da ne opredeljuje 
konkretnih nosilcev družbenega dogovora, zaradi česar je težko dajati pripombe 
in zavzemati stališča. Zato bo treba v zaključni fazi sprejemanja dokumenta za- 
gotoviti, da bo družbeni dogovor vseboval konkretne načrte in naloge ter zave- 
zoval nosilce, zlasti samoupravne interesne skupnosti, da bodo v svojih planih 
srednjeročnega razvoja predvidele naloge in ukrepe za hitrejši razvoj manj 
razvitih območij. Le tako bo mogoče do družbenega dogovora zavzeti ustrezna 
stališča, sestaviti dopolnilne in spreminjevalne predloge ter v končni fazi pristo- 
piti k podpisu dogovora. 

Predsednik Stane Markič: Kdo želi besedo? Beno Zupančič, prosim! 

Beno Zupančič: Tovarišice in tovariši! Tole, kar bom povedal, sem 
si zabeležil na rob dokumentov, ki jih imamo v obravnavi, prav tako pa tudi 
nekaterih osnutkov izhodišč za plane v občinah, in seveda tudi na rob nekaterih 
razprav v Ljubljani, ki so tekle ob planiranju oziroma o teh dokumentih ter 
o akciji za stabilizacijo našega gospodarskega in družbenega življenja. 

Rad bi namreč opozoril na nekaj, kar bi imenoval plan kot prispevek k 
dejansko doseženi stopnji združenosti dela, na kar mestoma opozarja tudi upo- 
raba izrazov v planskih osnutkih, ki jih obravnavamo, in v drugih naših doku- 
mentih. Za združeno delo se namreč še vedno prepogosto šteje predvsem pro- 
izvajalno delo v gospodarski proizvodnji, kar je seveda napak, četudi odraža 
trenutno stanje, namreč nizko stopnjo take združenosti dela. 
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To načenjam zaradi tega, ker se tako imenovani kakovostni dejavniki kot 
pomembna prvina nadaljnjega razvoja omejujejo samo na nekatere med njimi, 
ne da bi šteli v zadostni meri, razen deklarativno, tudi tiste, ki po poprečnem 
stanju naše družbene in politične zavesti še zmeraj sodijo v tako imenovano 
porabo. Gre namreč za to, da so tudi v tej porabi, kakor je pač tehnološko 
razmejena, proizvajalne sile, ki morajo biti enakopraven del združenega dela ne 
glede na to, kako so ta trenutek samoupravno organizirane; in sicer tisti del, 
ki lahko bistveno prispeva k prodoru tako imenovanih kakovostnih dejav- 
nikov v celotnem razvoju gospodarstva in družbe. To kratko in malo pomeni, 
da bi morali dosti bolj dialektično obravnavati kakovostne dejavnike in tako 
imenovano porabo, sicer moramo pristati v starih delitvah, v odvojenosti zna- 
nosti, izobraževanja, kulture in tako naprej od materialne proizvodnje in v 
združenem delu, ki ni v celoti združeno, ker štejejo vanj samo gospodarske 
dejavnosti. 

To pa pomeni, da moramo pripisati združevanju dela veliko večji pomen, 
kot ga ta trenutek že ima, in v njegovih okvirih postavljati tudi meje produktiv- 
nosti, racionalizacije, stabilizacije in podobnega. Ce namreč ne bomo tako rav- 
nali, bodo kakovostni dejavniki — tako kot je ravno sedaj — ob sorazmerno 
nizki stopnji združenosti dela ostajali omejeni samo na tiste, ki so že navzoči 
v proizvodnji neposredno, ne da bi si prizadevali, da se vrastejo vanjo tudi 
drugi, ki še ostajajo zunaj samih proizvodnih dejavnosti. S tem želim reči, 
da seveda ne nasprotujem omejevanju vsakršne porabe, pač pa splošnemu 
obravnavanju porabe kot a priori neproduktivne ali kot a priori nesposobne, 
da bi lahko že v naslednjem planskem obdobju prispevala svoj delež k tako 
imenovanim kakovostnim dejavnikom celovitega gospodarskega in družbenega 
razvoja. 

Gospodarska in družbena praksa je namreč opozorila že zdavnaj na člo- 
veka proizvajalca in ustvarjalca, ki mora čedalje bolj tudi v proizvajanju ma- 
terialnih dobrin uporabljati dosežke vsega, kar človek v gmotnem, materialnem 
in duhovnem smislu doseže. Te ločenosti med materialnim proizvajanjem in 
duhovnim ustvarjanjem doslej še nobena družba ni presegla; naša skuša to 
preseči ravno s tem, kar imenujemo združevanje dela, s samoupravno organi- 
ziranim združevanjem dela, torej ne kakršnimkoli, in uveljavljanjem vseh ka- 
kovostnih dejavnikov v gospodarskem družbenem razvoju. 

Ce je bila recimo tako imenovana kulturna sfera, s čimer mislim ta trenu- 
tek na vse intelektualne dejavnosti, izločena od materialne proizvodnje, hočeš 
nočeš postavljena v mezdne odnose, samo povrh socializirana ali povezana 
s proizvodnjo, gre danes za to, da bi vse človeško delo kar se da združili in 
dosegli enakopravnost v družbenoekonomskem smislu za vse delavce in ustvar- 
jalce, s tem pa tudi enotno- družbeno fronto zoper stare delitve, zlasti zoper pre- 
živele razredne značilnosti družbene delitve dela. 

Mislim torej, da bi morali v planskem gradivu, ki se bo pripravljalo pri 
vseh, ki jih imenujemo nosilci družbenega planiranja, globlje opredeliti stvari, 
kot so proizvodnja in poraba, zato da bi presegli še zmeraj poprečno zavest, ki jo 
opredeljujemo po starem, in da bi v tem smislu drugače ah pa natančneje 
opredelili tudi tako imenovano omejevanje porabe. Edino tako se bo mogoče 
izogniti notranjemu nasprotju, ki je očitno iz predlaganega gradiva, ki na eni 
strani zelo poudarja kakovostne prvine za nadaljnji razvoj, obenem pa a 
priori omejuje vse, kar pojmujemo kot porabo. 
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S tem opozarjam tudi na tisto, kar bi jaz štel med kakovostne prvine, nam- 
reč na prizadevanje, da se z obeh strani, gospodarske in negospodarske, pospe- 
ši kakovostno združevanje dela, pri čemer ne gre samo za menjavo dela v smislu 
materialnega financiranja in materialne menjave nekaterih dejavnosti, ne 
da bi to a priori imenovali omejevanje. Zakaj, lahko gre tudi za notranje od- 
piranje posameznih dejavnosti, za razširjanje in bogatenje kakovostnih dejav- 
nikov v samem proizvajalnem delu združenega dela. 

Vse to velja v enaki meri tudi za kulturno politiko, kakor je zapisana 
v osnutkih teh dokumentov. Še zmeraj je namreč ločena od drugih dejavnosti, 
v katerih je ravno tako bila in je zmeraj prisotna tudi tako imenovana kul- 
turna prvina. Tisto, kar manjka, je celovitost kulturno-politične zamisli, kakrš- 
na je nujna, kakor hitro govorimo o dejansko združenem delu in o ustvarjal- 
nosti, ki naj bi bila v slehernem delu navzoča, tako v materialni proizvodnji kot 
v kulturnem in umetniškem ustvarjanju. To ne zanikuje potrebe po tem, 
da se oblikuje tudi ožje pojmovana kulturna politika, namreč kulturna poli- 
tika kulturnih dejavnosti ali kulturnih ustanov, vendar povezana s celotnim 
kulturnim prizadevanjem družbe. Smoter je seveda celovita kulturna politika 
kot plod celotnega in celovito združenega dela. Zato ne more služiti isti obrazec 
za vsako delovno ali drugačno skupnost. 

Glede na dejanske kulturne razmere posameznih naših krajev ali mest si 
ne morem na primer misliti kulturne politike, ki ne bi ponekod dajala prednosti 
predvsem proizvodnemu delu z vsem, kar lahko ustvari, in predvsem tam, kjer 
še manjka delovnih mest; drugod pa nekaterim osnovnim potrebam izobraže- 
vanja in vzgoje, drugod spet značilni kulturni ah znanstveni ustanovi ali dejav- 
nosti. Hočem reči, da je najbrž nesmotrno graditi kulturno ustanovo ali de- 
javnost kot primarno, kjer ljudje še niti' dela nimajo, kakor bi bilo drugod 
nesmotrno, ko bi spričo vsega drugega zapostavili investicijsko težnjo take 
ali drugačne kulturne ustanove. ' 

V bistvu gre za tole: Celotno presnavljanje družbe na temelju samoupravno 
organiziranega združenega dela terja tudi notranje presnavljanje kulturne po- 
litike družbe in kulturnih ustanov in dejavnosti posebej, kar pomeni tudi 
kulturnih skupnosti samih, kakršne so pač ta trenutek. Če nič drugega, terja 
sodelQvanje, usklajevanje in dogovarjanje med samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi, ki so nosilci pomembnega dela kulturne politike, družbenega okolja 
ali celotne družbe. Mislim na tiste samoupravne skupnosti, ki se ukvarjajo 
z izobraževanjem, znanostjo, kulturnimi dejavnostmi in podobnim. Ne mo- 
remo si namreč misliti uspešne celodnevne šole, ki bi bila prepuščena samo 
šolnikom in samo izobraževalnim skupnostim, naj bi te razpolagale še s tako 
velikimi sredstvi. Ali recimo plodne kulturne politike v občini, s katero bi se 
ukvarjala samo kulturna skupnost, se pravi brez sodelovanja z drugimi skup- 
nostmi in seveda s celotnim razvojnim prizadevanjem gospodarskih dejavnikov 
v tej občini. 

Na vsa ta vprašanja je na svoj način opozorila tudi ljubljanska razprava 
o stabilizaciji gospodarstva, s čimer želim opozoriti samo na toliko bolj težke 
naloge razvojnega usklajevanja v organizmih, kakršna so mesta oziroma večja 
mesta. 

Sedaj pa še ena misel, ki sodi zraven k vsemu temu, namenjena pa je 
obema dokumentoma o razvoju manj razvitih območij. Na to so me opozorili 
tovariši v Fari ob Kolpi, kar pomeni na narodnostno obmejnem ozemlju. Gre 
namreč za tole: Ali je res zmeraj samo število kmetov tisto merilo, po katerem 
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naj bi med drugim merili razvitost ali nerazvitost kakega območja, zlasti če 
imamo območja, kjer je ob nizkem številu kmetov ali pa kjer ob nizkem 
številu kmetov drugih prebivalcev tako rekoč sploh ni več, kjer nam namreč 
preti popolna razselitev prebivalstva? Mislim, da bi o tem morali razmisliti, 
zaradi vseh razlogov, zaradi katerih tudi sprejemamo ta dva dokumenta, in 
natančneje opredeliti tisto določilo 5. člena osnutka zakona, ki sicer na splošno 
govori kot o merilu tudi o zmanjševanju prebivalstva. 

Kar se tiče kulturne politike, kot je zapisana v osnutku družbenega do- 
govora o pospeševanju razvoja manj razvitih območij, velja isto, kot sem že 
rekel poprej. Mislim, da bi morali zapisati v dogovor celo dolžnost, da se 
samoupravne interesne skupnosti za izobraževanje, znanost, zdravstvo, kul- 
turne dejavnosti in podobno dogovarjajo med seboj o potrebah, oblikah in koli- 
čini pomoči, kakršno bodo namenili manj razvitim območjem. To naj bi seveda 
veljalo tudi za ostale dejavnike republike, vštevši obrambno dejavnost. 

K stališčem, ki so predložena, imam dva predloga, zaradi katerih ni treba, 
da bi bila komisija preveč zaskrbljena. 

K 1. točki: Zdi se mi, da bi bilo dobro v stavku, ki govori o realnosti pla- 
niranja, dodati še celovitost planiranja. Sedaj namreč ni najbolj pomembno to, 
da se uveljavijo osnovni nosilci družbenega planiranja, čeprav nimam nič zoper 
to. Verjetno bi bilo treba na koncu dodati, naj postane planiranje pomemben 
dejavnik in pospeševalec v celotnem procesu združevanja dela, ker je planiranje 
samo družbeno dejanje, v katerem bi se morali vsi subjekti razvoja srečevati 
in se združevati. 

In potem k točki 5 na tretji strani osnutka. Predlagal bi, da bi namesto 
»reprodukcijske sposobnosti gospodarstva« rekli »reprodukcijske sposobnosti 
združenega dela«. Po mojem je to veliko bolj smiselno in v skladu s celotnim 
dokumentom, ki je v razpravi. 

V predzadnji stavek pa naj bi namesto »dejavnosti in slično« zapisali tole: 
»dejavnostih, da bi tako dosegli večjo celovitost razvojne politike in vsestransko 
prizadevanje glede prednosti, ki naj jih v njej dobijo kakovostni dejavniki 
v gospodarski dejavnosti, obenem pa tisti v negospodarski dejavnosti, ki lahko 
bistveno pripomorejo k temu, da bodo tudi oni v gospodarstvu kar se da 
učinkoviti«. 

Ne vem, če je to popolnoma razumljivo. Gre namreč za to, da bomo glede 
na omejene možnosti dajali prednost kakovostnim dejavnikom vsepovsod. V 
tako imenovani negospodarski dejavnosti bi morali dati prednost tistim kako- 
vostnim dejavnikom, ki lahko podprejo one v gospodarstvu. Zal mi je, da 
moramo to še vedno ločevati, ampak tako je družbeno stanje. 

Predsednik Stane Markič: Kdo želi besedo? Prosim, tovarišica 
Cotarjeva! 

Lojzka Čotar: Tovarišice in tovariši! Želim naglasiti, da podpiram 
stališča Družbenopolitičnega zbora k osnutku dogovora o družbenem planu 
Socialistične republike Slovenije za obdobje 1976—1980, še posebej 2. točko 
naših stališč, ki govori o procesu planiranja, kjer morajo priti do izraza stvarni 
interesi združenega dela in delovnih ljudi. Tako je treba doseči skladnost in 
realnost vseh razvojnih planov, ki bodo odražali celovit, kratkoročen in dolgo- 
ročen interes delovnih ljudi. Ker prav to v našem osnutku ponekod pogrešamo 
oziroma je izpuščeno, mi dovolite, da dam nekaj konkretnih pripomb z obale: 
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1. V osnutku dogovora je premalo poudarjena potreba po razvoju pomor- 
skega gospodarstva kot ene od komponent komparativnih prednosti Socialistične 
republike Slovenije. Zato predlagamo, da se dogovor o družbenem planu 
Socialistične republike Slovenije dopolni v točki 2.5 »Surovinska in pre- 
hrambena osnova«. V zadnjem odstavku na strani 21 bi morala biti vključena 
tudi predelava rib in vlaganja v soline. Obe vprašanji sta namreč vezani na 
izkoriščanje domačih virov za povečanje proizvodnje prehrambenih artiklov. 

2. Ribištvo, tako morsko kot sladkovodno, mora dobiti svoje mesto v okviru 
kmetijstva in tudi v okviru zelenega plana. 

3. Glede na pomen, ki ga ima pomorski promet za izravnavanje plačilne 
bilance, je potrebno opredeliti cilj povečanja fizičnega obsega pomorskega pro- 
meta v blagovnem delu tako, kot ga je opredelila organizacija združenega dela 
Splošna plovba Piran. To pomeni, da se bo fizični obseg blagovnega dela 
pomorskega prometa povečeval z letno stopnjo 6,2 ®/o in ne s stopnjo 4,9%, kot 
je opredeljena v globalnem okviru razvoja Socialistične republike Slovenije 
za obdobje 1976'—1980. 

4. Ena izmed temeljnih zadev, ki mora dobiti svoje mesto v osnutku do- 
govora, je vprašanje rafinerije Sermin v Kopru. Predlagamo', da naj bo v 
dogovoru o družbenem planu Slovenije za obdobje 1976—1980 opredeljena 
rafinerija v Kopru, kot je opredeljena v aneksu k osnutku dogovora o druž- 
benem planu Socialistične republike Slovenije za obdobje 1976—1980 v tretjem 
stolpcu na strani 36: »Gradnja 8-tonske, pretežno izvozne rafinerije v Kopru 
izhaja predvsem iz našega interesa za dolgoročno povezovanje in povečevanje 
blagovne menjave z deželami v razvoju, zboljšanje plačilne bilance z razvitimi 
deželami in širšo vključitev v kvalitetno razreševanje problemov oskrbe Slo- 
venije z naftnimi derivati.« K tej formulaciji predlagamo, da se doda še »in 
petrokemičnimi surovinami, aromati«. Torej ne samo opredelitev, da je rafine- 
rija v Kopru samo v proučevanju. 

5. Ker se v okviru Socialistične republike Slovenije planira gradnja 
marine, je potrebna preciznejša opredelitev njene gradnje, namreč v Izoli. 

6. Problem rekonstrukcije obalne ceste je občanom Socialistične republike 
Slovenije splošno znan, tudi iz lastnih izkušenj, ki jih imajo s to izredno po- 
membno prometnico, ki predstavlja močan zaviralni faktor v družbenoekonom- 
skem razvoju ne samo obalnega območja ter somestja občin Izola, Koper in 
Piran, temveč tudi širšega območja. Zato predlagamo, da dobi rekonstrukcija 
obalne ceste svoje prioritetno mesto v programu razvoja cest v Sloveniji. 

7. Na strani 12, v zadnjem stolpcu pod črto je govor o pomembnejših raz- 
vojnih medobčinskih središčih. Naveden je tudi Koper. Predlagamo, da se 
uporabi termin, ki ga vsebujeta ustava Socialistične republike Slovenije ter 
dokument o zasnovi urbanizacije z vidika regionalnega prostorskega razvoja, 
in sicer somestje občin Izola, Koper in Piran. 

8. Potrebno je, da dobi organizacija združenega dela Tomos Koper kot 
specializiran proizvajalec motociklov in drugih agregatov — tako imenovani 
plavi program —• svoje mesto v družbenem planu Socialistične republike Slo- 
venije za obdobje 1976—1980. 

Vse navedene zadeve so vgrajene v osnutek družbenega plana razvoja 
obalnega območja za obdobje 1976—1980, ki je že v javni razpravi. 

Predsednik Stane Markič: Tovariš Polič ima besedo! 
18 



274 Družbenopolitični zbor 

Zoran Polič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Ne mislim 
iztresti vsega, kar mi je na duši ob planu. Vendar bi želel opozoriti na nekatere 
stvari, posebno še, ker bo imel odnos, kakršen se ustvarja na terenu, kakršen 
se ustvarja v občinah in v republiški skupščini do srednjeročnega plana, v 
veliki meri odraz tudi v Skupščini SFRJ. Zato oprostite, če bodo nekatere 
pripombe oziroma nekatere misli predvsem s te pozicije, ker je pač veliko 
lažje s te pozicije ocenjevati, kot pa se spuščati v neke nadrobnejše ocene po- 
sameznih materialnih odnosov v predvidenem srednjeročnem planu. Velja pa, 
kar tudi vsi skupaj govorimo, da pripombe k srednjeročnemu planu Slovenije 
v glavnem veljajo tudi za srednjeročni plan Jugoslavije, ker v bistvu gre za 
enake odnose in enaka razmerja. 

Prva stvar, na katero bi želel opozoriti, je vprašanje, kaj pravzaprav pred- 
stavlja srednjeročni plan, zakaj taka aktivnost in zakaj tak, če hočete, pritisk 
na to, da bi bilo potrebno dokument čimprej sprejeti. V tej zvezi se mi zdi 
važno opozoriti na to, da nam sama ustava in na tej osnovi pripravljeni zakon 
o planiranju dajejo povsem jasno opredelitev, kaj naj bo plan, kaj naj bo sploh 
planiranje in zakaj je sploh prisoten v naši družbi. O tem najbrž ni treba iz- 
gubljati besed. Pač pa je treba reči nekaj: Najbrž pretiravajo tisti, ki mislijo, 
da je že dovolj, kar je ustava zapisala, dovolj, kar je zakon vključil v svoje 
norme in da bodo lahko vsi — od temeljnih organizacij združenega dela pa 
do federacije -— planirali, urejali dokumente v skladu s temi normami. Mislim, 
da je to iluzija, kajti če pogledamo danes na organiziranost združenega dela, 
lahko ugotovimo, da smo še daleč od tega, kar ustava zahteva od združenega 
dela. Kje so danes v taki meri prisotne temeljne organizacije združenega 
dela, kot to ustava zahteva? Res je, da tu manjka še niz predpisov, zakon o 
združenem delu itd., ampak vendarle, odprtih je že mnogo možnosti, pa vendar 
še nismo sposobni, da bi se tako organizirali. Zakaj torej zahtevati od plana, 
da bi moral biti že tako idealen dokument, kakršnega zahteva ustava? Mislim, 
da mora biti tak dokument, kakršnega smo v dani situaciji na dani stopnji 
našega razumevanja in spoznavanja sposobni pripraviti. Zato bo najbrž še v 
marsikateri postavki na videz protiustaven. 

In vendar se mi zdi, da to ne bi smel biti argument za njegovo odlaganje. 
Nasprotno, zdi se mi, da vsi argumenti govore za to, da naj bi planske doku- 
mente sprejeli tako, da bi ustrezali tistemu časovnemu razdobju, za katero so 
namenjeni. Z drugimi besedami: srednjeročni plan moramo na vseh nivojih 
sprejeti do konca tega leta. Na vseh nivojih seveda pomeni, da ga recimo 
republika in občine lahko sprejmejo tudi v januarju, tako da bi se sprejemanje 
dokumenta vendarle sukalo okrog 1. januarja. Zakaj? Poglejte, mi danes z 
vso odločnostjo govorimo, da morajo biti vsi naši ukrepi, vsi naši napori odločno 
stabilizacijski, protiinflacijski itd. Tudi proti inflaciji besed, zato bom skušal 
biti čim krajši. Ampak včasih človek ne more na kratko povedati vsega. Ob 
taki bitki, ko zahtevamo, da mora gospodarstvo jasno vedeti, kaj je njegova 
dolžnost, namreč da mora več izvažati in manj uvažati, boljše proizvajati, 
težiti za večjo produktivnostjo dela itd., je nemogoče, da vse tisto, kar pred- 
stavlja obči okvir teh razmerij in občo usmerjenost, ne bi bilo prisotno. To se 
pravi: tam, kjer je federacija dolžna, kjer je republika oziroma pokrajina 
dolžna, da da osnovno usmerjenost in da pravočasno pripravi tudi tiste ukrepe, 
ki naj spremljajo dejavnost v nekem časovnem razdobju, tu bi vsi drugi morali 
biti točni izvrševalci nalog, le mi v republiki oziroma federaciji ne. 
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Mislim, da moramo zato srednjeročni plan sprejeti takšen, kakršnega smo 
v dani situaciji sposobni. Sprejeti moramo tiste mere in ukrepe, za katere danes 
vemo, da so neobhodno potrebni, in odločno moramo iti v akcijo, kakršno 
že ustava predvideva, sam zakon pa še določneje opredeljuje, namreč da se 
lotimo tako imenovanega permanentnega planiranja. Za mene ne bo odveč, če 
že čez pol leta ugotovimo, da nekatera razmerja zahtevajo spremembo nekaterih 
odnosov tudi v srednjeročnem planu, bodisi republike bodisi federacije. V takem 
primeru bomo to spremenili. To bi vsekakor olajšalo dejavnost neposrednih 
izvajalcev nalog, ne pa otežilo, kot nekateri pravijo, ko predlagajo, da odlo- 
žimo srednjeročni plan še za leto dni. Ce hočemo, da smo vsi vključeni v bitko 
za stabilizacijo in zoper inflacijo, potem mislim, da moramo vsak na svojem 
položaju to urediti in izpolniti naloge, ki nam jih nalagajo skupnost, ustava 
in zakoni. 

Res je, da je način našega dela takšen, da radi govorimo o posebnih po- 
gojih; toda letos je plan res v posebnih pogojih, ker še nismo sprejeli vseh 
sistemskih zakonov. Vendarle pa hočemo imeti dokument, ki bi temeljil na 
nekih sistemskih rešitvah. Nismo rešili osnovnih stvari, za katere pravimo, 
da jih moramo v srednjeročnem planu, naj bo v republiškem ali zveznem 
oziroma celo v občinskih. Gre za samoupravne sporazume in dogovore. Ce 
trdimo, da je gospodarstvo vir sredstev za zadovoljevanje potreb, o katerih 
je prej govoril tovariš Beno Zupančič, potem je treba kompleksno reševati 
te stvari, kajti imamo en sam vir sredstev. In če hočemo jasno ugotoviti, kje 
in kakšen je ta vir, potem si moramo biti tudi na jasnem, s kolikšnimi sredstvi 
naj razpolagamo in kako jih mislimo oziroma moramo razdeliti, da bodo naj- 
učinkoviteje uporabljena. 

Dalje trdimo, da je ustava povsem jasno zahtevala, da moramo z dogo- 
varjanjem, se pravi s samoupravnimi sporazumi in dogovori, vse to vgraditi 
v mehanizem dokumenta, ki mu pravimo družbeni plan. Dogovorili smo se 
celo in sklenili, da ne moremo sprejeti srednjeročnega plana Jugoslavije, kolikor 
ne bodo minimalni dogovori, se pravi tisti, ki pokrivajo večji del družbenega 
produkta, sprejeti. 

Kaj sedaj to pomeni? Pravimo, da morajo družbeni dogovori zajemati 
reprodukcijske celote. Najbrž ni danes nobenega med nami, ki bi si upal jasno 
in čvrsto reči, kaj je dohodkovna oziroma reprodukcijska celota. Samo za 
primer naj povem: najprej smo trdili, da mora biti dvanajst dogovorov, potem 
smo trdili, da naj bodo vsaj za energetiko, metale itd., sedaj pa že odstopamo 
tudi od tega. Zadnja varianta je, da celo energetike ne bo treba vključevati 
z družbenim dogovorom, ker bo dovolj samoupravni sporazum. Jaz sicer mislim, 
da to ne bo mogoče, ker bodo vendarle potrebne državne intervencije za ureje- 
vanje teh odnosov, ampak danes smo tu, da o tem razpravljamo. In najčistejše, 
kar pravimo, je danes to, da je potreben družbeni dogovor o nerazvitih 
področjih. 

To govorim zaradi tega, ker bi predlagal, da bi vsa stališča — stališča 
skupščin občin, stališča, ki jih je verjetno pripravil odbor našega zbora, in 
stališča, ki nam jih ponuja Izvršni svet — nekako povezali in napravih nek 
enoten pregled nad njimi. Med temi je tudi stališče Izvršnega sveta, ki pred- 
laga, da se takoj zavzamemo v zvezni skupščini za spremembo dogovora o 
tistih področjih, za katera bo potreben družbeni dogovor. Predlagam, da mi 
kot svoje stališče sprejmemo samo opozorilo, da sedanji dogovor ne velja več, 
da bo treba ta dogovor spremeniti in da verjetno pridejo v poštev panoge, ki 
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se morajo medsebojno povezati; da pa ne stojimo čvrsto za tistimi, ki jih 
našteva Izvršni svet. 

Najbrž bo potrebnih še niz razgovorov, preden bomo vzeli v pretres tiste 
dogovore in samoupravne sporazume, ki so danes že pripravljeni, ker pač 
ne stojijo za vsemi odgovorni faktorji in ker so tudi iniciativni odbori, ki so 
bili postavljeni v federaciji, v republikah in pokrajinah, pripravili neka svoja 
stališča. Sedaj je treba ugotoviti, kateri od predlaganih dokumentov so vendarle 
celota in bodo lahko osnova za družbeni dogovor, kateri od teh dokumentov 
pa naj bodo osnova za samoupravne sporazume. In če tako široko odpremo 
možnosti za spremembe, lahko tik pred sprejetjem družbenega plana spremeni- 
mo tudi vsebino sedanjega dogovora, ki mora v svojem tekstu odrediti število in 
vrsto družbenih dogovorov. 

Rekel sem, da smo v izjemni situaciji oziroma v izjemnih pogojih prav 
zaradi tega, ker bodo resnično potrebni še težki in trdi razgovori, preden bomo 
našli rešitve za marsikatero stvar. Zato tudi predvidevamo v Zveznem zboru, 
da se bodo republike in pokrajini dogovarjale najmanj mesec dni. Pričenjamo 
15. oktobra in, kot pravim, računamo najmanj mesec dni. 

Dovolite, da vam z nekaj konkretnimi primeri pokažem, kako bo to težko: 
Ce pogledam v republiki, o čem se bo potrebno dogovarjati, lahko vzamem samo 
dva, tri primere iz gradiva, ki sem ga danes slučajno na hitro prebral, kaj 
npr. predlaga Murska Sobota in kaj predlagajo Brežice, potem vidimo, da to 
ne bo lahko. Tovarišica pred menoj je rekla: »Koper mora priti v aneks!« 
Brežice pravijo: »Koper mora ven iz tega programa!« Murska Sobota pravi: 
»H Kopru je treba poleg luke še ceste!« itd. Dalje pravijo Brežice: »Nemogoče 
je posvetiti posebno skrb obmejnim območjem in jih imeti za manj razvita. 
Samo tisti, ki so resnično manj razviti, pridejo v poštev.« Potem, na primer: 
»Ce daste za bolnice, ne smete samo za področne!« itd. 

Oprostite" iz katerih sredstev vse to? Kdo, kako in kaj bo to urejeval? 
Po mojem mnenju mora tisti, ki pravi, da ne morejo biti obmejna območja 
manj razvita, povedati, zakaj ne. Poglejte samo mejo proti Avstriji ali proti 
Italiji. Kako se na drugi strani skrbi za ta območja, kako pa mi skrbimo! 
Pa pravimo, da je to prvi branik proti vsemu, kar od koderkoli prihaja. Ne 
vem, če je ta prvi branik res tako postavljen, da bo lahko kljuboval vsem 
navalom! Ne gre tu za vojaški napad; v takem primeru se bomo že znali tudi 
drugače braniti. Gre za vse tisto, kar danes prek teh meja prihaja, od infor- 
macij do trditev, kako slabo ravnamo s temi mejaši. O vsem tem je treba 
voditi računa. 

Potem recimo Koper: zakaj rafinerijo, zakaj turizem, kako te stvari pove- 
zati in s kakšnimi sredstvi in kdo naj pri tem pomaga? Če se bomo lahko 
sporazumeli, da je to resnično slovenski problem, potem moramo skupno vlagati 
v to. Koper sam pa ne more rešiti tega problema. Če ga naj rešuje SR Slove- 
nija, ga lahko samo dogovorno. Podobno je z bolnicami, celodnevnimi šo- 
lami in drugim. 

Če tu ne vidimo, kako težko je dogovarjanje in kaj bo treba vse storiti, 
da bomo prišli do takega dokumenta,1 ki bo stvarno predstavljal predlog 
srednjeročnega razvoja naše skupnosti, potem si seveda zelo težko pred- 
stavljamo, kaj pomeni tako dogovarjanje o sredstvih med republikami in po- 
krajinama. Osnovni problem med republikami ih pokrajinama bodo dve ali 
tri stvari: 
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Dogovoriti se moramo, kako bo z nerazvitimi in kdo bo dajal sredstva za 
to ter kolikšna sredstva. Kako bo z dohodkovnimi kompleksi: ali se smejo 
med seboj dogovarjati o uporabi svojih sredstev ali pa bo tu in tam republika 
ali pokrajina položila roko na ta sredstva in jih usmerjala drugam. 

Dalje — izvoz: forsiramo ga, hočemo ga, vemo, da je to edini pogoj za 
naš hitrejši in perspektivnejši razvoj. Vendar, kako zdaj s spodbujanjem 
izvoza? Kje je fond za to, kdo ga bo formiral, kdo bo vključeval sredstva vanj? 

Najtežji pa bo razgovor o investicijah. Mislim o tistih investicijah, ki pred- 
stavljajo tako imenovane jugoslovanske prioritete. Kje, zakaj in kako, s kakš- 
nimi sredstvi? Tu seveda takoj nastopi vprašanje mednarodnih kreditov. To 
ni toliko pomembno za tiste, kjer' lahko podjetje neposredno najame kredite; 
tu so pomembnejši tisti, ki jim Jugoslavija kot država garantira. Kam naj 
jih usmerja? 

In če govorimo o nerazvitih, ali je prav, da povečamo delež, ki ga dobijo 
nerazviti, in iz kakšnih sredstev? Ali resnično pomeni zaviranje našega sicerš- 
njega razvoja to, kar prejemajo danes nerazviti, ali ne? 

Brez takih analiz, brez argumentov, s katerimi stopamo v te odnose, v tako 
imenovana delitvena razmerja, bodo vsi družbeni plani viseli v zraku. Samo 
njihovo materializiranje pomeni rešitev za ta dokument. Pomeni pa tudi rešitev 
za nas. Če sem uspel prepričati, da bo to izjemno delo, da bodo težki ti 
dogovori in sporazumi, sem najbrž nekaj dosegel, ker bomo vsi skupaj pri- 
pravljeni storiti vse, da bi olajšali sebi in vsem aktivnost v teh dogovarjanjih. 
To se pravi, ne samo zase nekaj zahtevati, temveč videti tudi potrebe drugih. 
Dokler bo vsaka občina videla samo sebe, vsaka republika in pokrajina samo 
sebe, oprostite, tako dolgo skupnosti ni in tako dolgo razvoja ni. 

In tu smo pri naslednjem problemu, o katerem želim spregovoriti nekaj 
besed: to je problem vse naše skupnosti, ko je treba izpeljati odločno akcijo 
za enotnost jugoslovanskega trga. To, kar se danes dogaja, je prav nasprotna 
aktivnost. To je razbijanje enotnosti jugoslovanskega trga. Še vedno in še 
odločneje se nam zapirajo gospodarstva v meje občin, republik in pokrajin 
(v federaciji nimajo te možnosti, ker v federaciji ni podjetij). To nam onemo- 
goča, da bi razčiščevali tista razmerja, ki lahko okrepijo osnovne gospodarske 
enote in ki bi nam omogočala, da se močnejši in povezani spopademo kot jugo- 
slovanski prostor z zunanjim svetom, z zunanjim trgom. Občine (prosim, nobe- 
nega konkretno ne napadam, niti ne opominjam, ampak samo opozarjam na to) 
zapirajo svoja področja pred trgovino, pred delovno silo ali kakorkoli hočete. 

Vzemimo samo en primer: mi se vsi skupaj zavedamo in stalno trdimo, 
časopisi in druga sredstva informacij so o tem polna vesti, kako smo še vedno 
v težki inflacijski situaciji; stabilizacije še ni, ker se ni umirila situacija. In 
ob tem, ko se vendarle zavedamo-, da je to ne samo politični problem v smislu 
našega občeiga razvoja, ampak je politični problem tudi v tem smislu, kako 
državljan čuti ta razmerja, namreč inflacijo, stabilizacijske napore itd., storimo 
zelo malo za to, da bi razpoloženje državljanov izboljšali. Pa vendarle to ni 
najtežji problem, če ga pogledamo materialno. Ampak, poglejte, kakšna je 
oskrba naših delovnih centrov, naših glavnih mest? Na eni strani presežki, če 
hočete, od paradižnika, krompirja in drugih stvari, na drugi strani pa visoke 
cene in pomanjkanje tega. In danes so že predlogi, da je treba uvoziti pridelke, 
ki jih imamo na njivah v drugih republikah in pokrajinah na razpolago. 
Namesto da bi naši odgovorni politični faktorji zaostrili odnose do tistih gospo- 
darskih organizacij, ki so za te stvari odgovorne, in bi s tem zboljšali svojo 
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politično situacijo (ker če ne bo državljan zadovoljen, ker bo videl, da nismo 
naredili vsega, da bi ob naših minimalnih materialnih pogojih vendarle omo- 
gočili, da bi lahko znosno živel, potem je tudi iluzorna bitka za stabilizacijo, 
zoper inflacijo, če je to nekaj imaginarnega, nekaj, kar se dogaja v deseti 
gospddarski organizaciji), dopuščamo vprašanje, zakaj naj na primer zanima 
Ljubljančana, kako se TAM bori za stabilizacijo, če TAM ni vključen v njegovo 
območje, ki ima vendar lastne skrbi za gospodarski napredek in razvoj. Če 
hočemo resnično voditi stabilizacijsko, antiinflacijsko politiko, moramo na vseh 
področjih zavzemati tiste pozicije, ki nam olajšujejo to bitko. In ena izmed 
teh je skrb za delovnega človeka. Jaz bi klical na odgovornost direktorje v tistih 
podjetjih, ki so zadolžena za to skrb, pa niso svoje dolžnosti izpolnila. 

Hotel sem s tem povedati, da bomo stali pred težkimi in odgovornimi na- 
logami v tem pogledu in da bo tu treba najbrž pri nadaljnjem dogovarjanju 
v teh izjemnih pogojih biti toleranten, biti pa vendarle sposoben za argumente 
in analize ter voditi bitko za določena razmerja. Trdim pa, če ne uspemo pra- 
vilno organizirati tako imenovane dohodkovne oziroma reprodukcijske enote 
v jugoslovanskem smislu, se pravi, da se bodo podjetja od Slovenije prek 
Hrvatske do Makedonije povezovala med seboj, od surovin pa do trgovine, 
ne bomo sposobni organizirati tudi enotnega jugoslovanskega trga in prisotni 
bodo monopoli. To se danes že dogaja (mi smo morda še najnedolžnejši v tem 
pogledu) po republikah in pokrajinah, kjer se že organizirajo republiški dohod- 
kovni kompleksi, ki naj bi jutri predstavljali bazo za eventualna dogovarjanja 
na širšem področju. Ne glede na to, ali so to resnično kompleksi ali niso, 
moramo v politično akcijo zoper taka združevanja, zoper taka povezovanja, 
ki se namerno zaključujejo v republiki, ker vsaka taka povezanost pomeni 
razbijanje jugoslovanske enotnosti in jugoslovanskega enotnega trga. 

Naslednja stvar, na katero bi rad opozoril in ki nam bo vsem oteževala 
aktivnost, je pomanjkanje predpisov. 2e prej sem omenil, da vseh sistemskih 
rešitev še nimamo, takšnih namreč, da bi bile usklađene z ustavo. In če 
zahtevamo od gospodarskih organizacij, da spoštujejo veljavne predpise, in 
celo sodišča obsojajo tiste, ki kršijo norme predpisov, potem se moramo vsi 
skupaj sprijazniti s tem, da dokler nimamo novih sistemskih rešitev, moramo 
poslovati v okviru starih, tako kot je najbolje mogoče. Kjer pa to ne gre, 
se moramo sporazumeti za spreminjanje predpisov, in če je mogoče, celo v 
družbenem planu federacije za zvezne norme oziroma v republiškem za repu- 
bliške norme. Ugotoviti moramo, da so norme drugačne, kot jih sicer zakon 
predvideva, ali pa vsaj začasno, kjer taka ugotovitev ne zadošča, zakon spreme- 
niti. Ne smemo pa dati sistemskih rešitev na hitro, ko smo šele zdaj (najbrž 
ga vsi še nimate v rokah) dobili zakon o združenem delu, ki zahteva temeljite 
razprave, ki zahteva temeljito preverjanje stališč. Zato je tudi nesprejemljivo, 
če zdaj naenkrat nekdo trdi, da mora biti dokument o planu v skladu z novimi 
sistemskimi rešitvami. Lahko bomo zadovoljni, če uspemo sprejeti do konca leta 
zakon o združenem delu. Ko bomo ta zakon sprejeli, potem bodo ostali zakoni 
igraje sprejeti (dobro, uporabljam to besedo »igraje«, kar ni čisto res, ampak 
precej lažje bo delo pri vseh ostalih predpisih, ko bo enkrat ta osnovni zakon 
sprejet). 

Najbrž pa bi bilo dobro, da ob vsem tem ne bi bili pristaši širokih raz- 
govorov in govorov in da bi skušali čim konkretneje zastaviti svoje delo. No, 
in tu imam nadaljnji predlog: Predlagam, tovariš predsednik, tudi svoje do- 
polnitve stališč, ki bi jih dal komisiji na razpolago, ker z njimi bistveno ničesar 
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ne spreminjam; bolj usklajujem s tem, kar sem tudi sam govoril že v prvi 
točki. In to najbrž niso stvari, s katerimi se ne bi vsaj večina strinjala. Pač 
pa imam za tretje poglavje, ki ga Izvršni svet predlaga v svojih pripombah, 
drugačno stališče: predlagam, da se glede dokumentov, ki so prisotni, sporazu- 
memo za drugačno razmerje med Skupščino, Izvršnim svetom in delegacijo 
v Zboru republik in pokrajin. Strinjam se z Izvršnim svetom, da je treba 
upoštevati vse dokumente, ki so bili pripravljeni. Predlagam pa, da naj tako 
mnenje Sveta za ekonomska vprašanja kot vsa druga mnenja predstavljajo 
analitične elemente, na katere se lahko sklicuje delegacija, ko bo branila 
določena stališča v usklajevalnem postopku. Sicer pa predlagam, da Izvršni 
svet, tako kot je tu zadolžen, pripravi do razprave v Skupščini SFRJ na osnovi 
vseh teh dokumentov in razprave v tej skupščini konkretne predloge sprememb 
in dopolnitev dokumenta, ki bo v razpravi v zvezni skupščini. Ne pa, da bi 
morala delegacija na osnovi materiala, ki ga daje Svet za ekonomska vpra- 
šanja, pripraviti konkretne predloge. Delegacija lahko brani predloge Skupščine, 
ne more pa braniti predlogov nekega organa, pa naj bo to še tako odgovoren 
organ. Dokumenti posameznih organov so lahko le dokumentacija, ki se je 
delegacija poslužuje pri argumentiranju. 

No, dodatno pa še ena stvar k temu. Ker bodo na osnovi usklajevanj 
odprti še novi problemi, predlagam, da se na nek način zavežeta Skupščina in 
Izvršni svet, da bosta tudi pri nadaljnjem usklajevanju sodelovala z delegacijo 
in da bodo izvršni organi republike dajali po potrebi na razpolago dokumenta- 
cijsko gradivo, s katerim bodo utemeljena posamezna stališča, ter da bo po 
potrebi tudi Skupščina sama oziroma posamezni zbori zavzeli stališča o tistih 
vprašanjih, ki jih bo delegacija predložila. 

Mislim, da je to sicer praktično težko izvedljivo, ker bi bilo potrebno 
ad hoc sklicevati zbore, vendar je treba biti v situaciji, v kakršni smo, stalno 
pripravljen na zavzemanje stališč o vprašanjih, ki bi se pokazala v govorih 
in dogovorih delegacije v Zboru. Ker ta dokument ni tak, da bi predstavljal že 
izdelan tekst, zato tudi nosi naslov »osnove«, je vendarle potrebno, da ima dele- 
gacija določeno oporo v Skupščini, v Izvršnem svetu, da bi lahko razreševala 
probleme, ki se bodo pojavili pri njenem delu. 

Imam konkretno formulacijo za ta predlog in jo bom dal komisiji. Hva- 
la lepa. 

Predsednik Stane Markič: Zeli še kdo besedo? Tovariš Logar, prosim! 

Vladimir Logar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Tovarišem iz Zavoda za plan bi postavil nekaj vprašanj, kajti menim, da iz 
predlaganih projekcij osnutka izhaja pretiran optimizem. Mogoče bi celo lahko 
rekel pretirane želje, zlasti če upoštevamo dosedanje obdobje 1971—1975 in še 
zlasti letošnja gibanja. Za produktivnost dela se predvideva letna stopnja rasti 
4,5%; tudi realni osebni dohodki naj bi v prihodnjih petih letih rastli po 
stopnji 4,5 '%>. Ce pa vemo, da je v preteklem obdobju znašala produktivnost 
dela 3,1 fl/», realni osebni dohodki pa 2,1 °/o in če upoštevamo slabše doseganje 
rezultatov v letošnjem letu, zlasti v produktivnosti dela, pa menim, da bi morali 
dobiti podrobnejšo in natančnejšo opredelitev izhodišč'. 

Strinjam se, da je za izvedbo stabilizacijske politike nujno potrebna inten- 
zivna rast, predvsem kakovostnih dejavnikov. Ce bi hoteli to realizirati, bi 
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morali dejansko doseči revolucionaren preobrat in za to koncipirati konkretno 
opredeljene ukrepe; tega pa tukaj ne vidimo. 

V nekaterih razpravah se je pojavila tudi misel, da so v osnutku koncepta 
razvoja premočno prisotni avtarkični elementi gospodarjenja in da niso raz- 
vidne komparativne prednosti nekaterih segmentov našega gospodarstva. To 
velja tako za Slovenijo kot za Jugoslavijo. Ker je v Sloveniji industrija pre- 
težno predelovalna, bi kazalo s tega vidika revidirati naše stališče. 

Jasno je tudi rečeno, da bi moral naš razvojni program vsebovati v večji 
meri vse elemente stabilizacije. Kakor smo informirani, zvezni izvršni svet 
pripravlja tudi srednjeročne stabilizacijske ukrepe in verjetno bi bilo koristno, 
da se ti ukrepi vključijo tudi v srednjeročni plan razvoja. Ta družbeni plan 
naj bi bil predvsem orodje za dosego ciljev in nalog dolgoročnega družbeno- 
ekonomskega razvoja naše družbe, katerega cilji so jasno opredeljeni tudi v 
znanih partijskih 'dokumentih. 

Še en kakovostni dejavnik bi podčrtal. Morda to bolj spada v Zbor združe- 
nega dela, vendar mi dovolite, da izrazim naslednjo misel: V gradivu ni dovolj 
obdelano vprašanje zalog materiala in tudi repromateriala, nedokončane pro- 
izvodnje in gotovih izdelkov. Vedeti pa moramo, da je delež zalog v druž- 
benem proizvodu v naši družbi izredno visok: od 12 do 13®/ol Verjetno bo 
letošnji porast zalog ta procent še poslabšal: verjetno na 15 do 16i0/o. Tako 
visokega deleža zalog v družbenem proizvodu pa skoraj ne poznamo. 

Koeficient obračanja pri nas je silno nizek. Kaj iz tega sledi? Da se pri 
vseh delovnih organizacijah silovito hitro kopičijo zaloge, vse od repromateriala 
do zalog nedokončanih in gotovih izdelkov. To seveda pritiska na bančne usta- 
nove po dodatnih obratnih sredstvih, kar pa povzroča ogromne obresti. Vem 
za delovno organizacijo, ki plača v enem letu prek 20 milijonov dinarjev obresti 
za kredite, ki jih koristi iz bančne ustanove. Jasno je, da se s tem povečujejo 
proizvodni in poslovni stroški, hkrati pa se tudi znižuje ekonomičnost in renta- 
bilnost poslovanja ter zmanjšuje likvidnost delovnih organizacij, s tem pa 
tudi likvidnost in stabilnost celotnega gospodarstva. 

Ti pojavi bi morali biti po moji presoji bolj osvetljeni v srednjeročnih 
planih, najsi bo to v Sloveniji ali v federaciji, po drugi strani pa bi morali 
predvideti določene ukrepe ekonomske politike za zmanjšanje teh negativnih 
pojavov. 

Še ena pripomba, ki bolj velja za osnutek zveznega plana družbenega raz- 
voja. Gre za zaščito okolja. V prejšnjih delovnih gradivih je bilo vprašanje 
zaščite okolja obdelano v posebnem poglavju; v tem osnutku tega ni več in je 
raztreseno po več mestih tega osnutka. 

Končno: Čeprav ima ta osnutek vrsto pomanjkljivosti, kot je bilo že ugo- 
tovljeno v razpravi in kot je tovariš Polič jasno povedal, pa vendarle mislim, 
da naj bi osnutek sprejeli s priporočili in s stališči, ki sta jih dala današnja 
razprava in Izvršni svet. 

Predsednik Stane Markič: Besedo ima Jože Bogovič! 

Jože Bogovič: Tovarišice in tovariši! 
Med sejo smo dobili na vpogled pripombe, predloge in pa stališča občinske 

skupščine Brežice o nekaterih vprašanjih, ki se nanašajo na osnutek programa. 
Popolnoma se strinjam s tovarišem, ki je kritično govoril o določenih stališčih, 
vendar mislim, da bi kljub temu kazalo o nekaterih pripombah, ki so zajete 
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tu v 11 točkah, temeljito razmisliti, jih vsekakor obravnavati in proučiti in pri 
nadaljnjem izpopolnjevanju tega dokumenta tudi upoštevati, še posebej zato, 
ker so se te pripombe dejansko oblikovale v območju celotnega Posavja in 
se veliko ljudi strinja s temi pripombami. Mislim, da če že drugega ne, bi kazalo 
pri nadaljnjem proučevanju ugotoviti tiste slabosti, ki morda kažejo na neka- 
tere stvari ali pa odvračajo pozornost od nekaterih stvari v razmerju do tako 
imenovanega lokalizma. Kljub temu bi danes izkoristil prisotnost tovarišev 
programerjev in bi vprašal, po kakšnih kriterijih so programerji oziroma 
predlagatelj vključili v tabelo 17 posamezne panoge oziroma nosilce pomemb- 
nejših investicij. Ah je mogoče razumeti, da so v tabeli 17 na 106. strani 
zajete vse prioritetne investicije, ki jih podpiramo, ali je to povzetek ankete 
v celoti oziroma ah bo srednjeročni plan v končni obliki tudi vseboval tako 
listo ah ne. 

Imam pomislek glede podatkov, ki so objavljeni na 8. strani, ki omenjajo 
tako imenovani količnik šolskega prostora. Ugotavljamo, da imamo trenutno 
1,5-izmenski pouk. Dajemo veliko prednost prav razvoju te sfere. Ugotavljamo 
tudi, naj bi 1980. leta imeli namesto količnika 1,5 količnik 1,4. Mislim, da je to 
zelo skromen napredek, glede katerega bo nedvomno veliko pomislekov. Če 
upoštevamo naloge celodnevne šole, vključevanje otrok v razne predšolske 
oblike, v malo šolo itd., bi morali še enkrat proučiti, ah ne bi lahko glede 
tega nekoliko več storili. Prav od prostorov in od kadrov je odvisna uresni- 
čitev že sprejetih nalog X. oziroma VII. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije 
oziroma Slovenije, kar smo v tej skupščini oziroma v našem zboru tudi že 
ugotavljali. Torej, če sta vzgoja in izobraževanje res prioritetno področje na- 
šega družbenega razvoja do 1980. leta, potem mora biti ta tudi dokumentiran 
v načrtu z nosilci in pa s sredstvi. 

Zavzemam se, da bi vprašanje stabilizacije v družbeni dejavnosti nekoliko 
bolj poudarili, še posebej zato, ker je ponekod, kljub široki politični akciji, 
še vedno prisoten občutek, da samoupravne interesne skupnosti niso primarne, 
da je to bolj zadeva gospodarstva itd. Pogostokrat ugotavljamo, da poslovanje 
še ni dovolj racionalno, da bi kljub pomanjkanju sredstev lahko ponekod 
več storili, da imamo številna nerešena vprašanja glede integracij, da ni pouk 
povsod sodoben in idejen, da se odmikamo od načela nagrajevanja po delu, 
da so v zadnjem času materialni izdatki dosegli že minimalno razmerje 91 : 9 
in seveda, da se tudi spuščamo v nekatere projekte, ki niso dovolj proučeni 
in raziskani. Mislim, da bi morali uveljaviti obveznost, naj bi vsak projekt 
temeljil na poprejšnji raziskavi tako, da bi lahko dosegali tudi trajnejše in 
boljše učinke. 

Predsednik Stane Markič: Zeli še kdo besedo? Besedo ima tovariš 
Cveto Majdič! 

Cveto Majdič: Tovarišice in tovariš delegati! Težko je govoriti po 
taki razpravi, kot jo je imel tovariš Zoran Polič, oziroma razpravljati o dolo- 
čenih stvareh, če si prišel iz manj pomembnega okolja. Morda pa bo to njegovo 
razpravo še bolj poudarilo. 

Omenil bi dve stvari, ki izhajata iz teh gradiv. Morda bi jih postavil bolj 
kot vprašanje sestavljalcem. Gre za vprašanja, ki so se pojavila, ko so posa- 
mezne organizacije, posamezne regije ah občine posredovale svoje podatke, 
ki so objavljeni v minimumu kazalcev v teh gradivih: Ali imajo večje investicije 
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za objekte, ki so navedene v minimumu kazalcev, določeno podporo Gospo- 
darske zbornice Slovenije oziroma podporo določenih združenj v Jugoslaviji, 
oziroma ali so vse upoštevane ali nekatere izpuščene in iz kakšnih razlogov. 
Naj navedem Cementarno Trbovlje, kot primer iz našega območja. Gre za 
naslednje: V teh gradivih je na 20. strani navedeno, da količina cementa za- 
dostuje za obdobje srednjeročnega plana. V drugih gradivih pa je navedeno, 
da bo v letih 1981 in 1982 nastopila kriza v zvezi s proizvodnjo cementa. Torej, 
če pride v letih 1981 in 1982 do krize v zvezi s proizvodnjo cementa, kar ver- 
jetno ne bo le slovenski problem, ampak lahko tudi jugoslovanski, ali je 
mogoče, da se v takem planu ne omenja začetek gradnje? Drugo vprašanje je, 
ali bo to v letu 1977, 1978, 1979 ali celo 1980. V bistvu gre za to: Ce bo prišlo do 
take krize v 1982. letu, se bo gradnja posameznega objekta zavlekla še za 
najmanj 3 leta. Gre morda bolj za, dejal bi, »ocvirek«, namenjen sestavljalcem 
tega gradiva, da bodo v predlogu dokončnega dokumenta ta vprašanja razjasnili. 

Omenil bi še problem, ki se tudi nanaša na naše območje. Gre za vprašanje 
energetike oziroma energetskih virov. V zvezi s tem je na 35. strani navedeno: 
»V zvezi z gradnjo Toplarne Ljubljana se pojavlja dilema, ali bo zadosti pre- 
moga za elektrarno ali za toplarno in komu se bo dala prednost.« Za določene 
podatke, ki so v zvezi z energetiko znani — ne dam roke v ogenj., kot pravimo 
temu, da so 100l!)/o — je dana možnost pokritja potreb obeh investitorjev. V 
zvezi s tem gre tudi za vprašanje, čemu je potrebno v gradivih omenjati pro- 
blem zagotavljanja premoga, če določene institucije, ki se ukvarjajo s tem, 
zagotavljajo, da je mogoče pokriti potrebe enega in drugega, predvsem ker je 
v letošnjem obdobju prišlo do določenih sprememb pri izkoriščanju premoga. 
Takih primerov je še dosti. Zato jih raje ne bom navajal. 

Omenil bi še nekaj v zvezi s temi gradivi, o čemer naj njihovi sestavljalci 
še premislijo. V gradivih je navedeno, naj bi bil delež akumulacije in skladov 
v povprečju 31Resno dvomim, če je taka zahteva upravičena. To bom 
prebral: »Združeno delo bo> navedeni obseg raznih vlaganj ... zagotovilo s tem, 
da bo za enostavno in razširjeno reprodukcijo..., da bo delež sredstev za 
amortizacije in poslovne sklade v bruto dohodku gospodarstva znašal v povpreč- 
ju okoli 31 fl/o.« Če imamo za povprečje razpon od 20 do 50 %>, potem je lahko 
povprečje 31 %>. Zdi se mi, da je težko govoriti, da bo slovensko gospodarstvo 
v povprečju iztočilo takšna sredstva za ti dve področji; predvsem, kolikor 
poznamo razmere, je v pretežnem delu slovenske industrije ta odstotek precej 
manjši. 

Predsednik Stane Markič: Besedo ima tovariš Marko Bule! 

Marko Bule: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! V zvezi s to 
točko dnevnega reda bom zelo kratek, ker mislim nekaj več reči povedati pri 
naslednji točki dnevnega reda. Opozoril bi le, da obstaja neskladje glede ne- 
katerih usmeritev v osnutku družbenega plana Slovenije in v osnutku osnov 
za dogovor o družbenem načrtu Jugoslavije. Ni potrebe, da sedaj navajam vsa 
ta neskladja, ker pravzaprav šele razpravljamo o osnovah in bomo v naslednji 
fazi, ko bomo pripravili predlog družbenega plana Slovenije, ta neskladja 
odpravili. Ker bo razprava o tem še tekla, menim, da je prav, če sprejmemo 
predloženo zadnjo oziroma 9. točko sklepov našega zbora, da morajo sestavljalci 
upoštevati v nadaljnjem procesu izdelave družbenega plana vse pripombe. 
Vendar menim, da bi bilo treba ta sklep še nekoliko dopolniti, in siser tako, 
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da bi se na koncu dodalo, naj predlagatelj družbenega plana Slovenije elemen- 
te dogovorjene politike v srednjeročnem planu Jugoslavije, ki so pomembni za 
srednjeročni razvoj Slovenije, vključi v družbeni plan Slovenije. Namreč, nujno 
gre za obojestranski proces. To, kar bomo v Sloveniji sedaj spoznali, je prav, 
da vključimo v nadaljnjih fazah razprav v zvezni družbeni plan, kar je v be- 
sedilu že navedeno. Menim, da je treba predvideti tudi obraten proces. To, 
kar bomo na zvezni ravni dopolnili, uskladili in spremenili, je treba vključiti 
v slovenski družbeni plan. Na ta način bi medsebojno uskladili pripombe. 

Predsednik Stane Markič: Zeli še kdo besedo? (Nihče.) Zeli kaj 
reči predstavnik predlagatelja? Besedo ima tovariš Jože Zakonjšek! 

Jože Zakonjšek: Ne bi mogel odgovoriti na vsa vprašanja, ki so 
bila postavljena. Na nekatera konkretna vprašanja lahko odgovorita tudi tova- 
riša Praznik ali Zeilhofer. Želel bi predvsem poudariti naslednje: Iz razprave 
izhaja, da načeloma podpiramo osnove za dogovor. Ze so bile dane in še bodo 
dane številne pripombe, stališča, usmeritve in mnenja o oblikovanju politike. 
Zaradi tega menim, da bi morah predvsem imeti jasno pred očmi značaj tega 
dokumenta, o katerem danes razpravljamo. Gre za to, da v tej fazi planiranja 
razpravljamo o globalno ocenjenih možnostih razvoja, upoštevajoč vse dosedanje 
analize in razprave in druge dejavnike, ki vplivajo na možnost koncipiranja 
določene razvojne politike. Po drugi strani razpolagamio s podatki, kako in v 
kakšnih smereh si združeno delo predstavlja svojo razvojno pot v naslednjih 
petih letih. Vse, kar je sedaj zajeto v tabelah, odraža podatke, ki so jih temeljne 
organizacije združenega dela posredovale prek ankete. 

Ta anketa je delno nepopolna. Verjetno nekatere temeljne organizacije 
združenega dela niso dale vseh podatkov o tem, kar mislijo, da bodo naredile. 
V programu je, da se ta anketa v novembru tega leta ponovi, pri čemer bomo 
razpolagali z bolj konciznimi in uskladenimi podatki, kar bo tudi že predstav- 
ljalo podlago za izdelavo politike razvoja v naslednjem obdobju. 

Dejansko je treba razmišljati, kako naj se v gradivo vključi vse to, kar je 
bilo danes predlagano. Predlagam, da to upoštevamo v nadaljnji fazi. Do odlo- 
čitev, ali naj se takšna ali drugačna usmeritev dokončno vključi v dokument, 
pa bi prišli potem, ko bomo opravili fazo dogovarjanja in sporazumevanja. 
Takrat bomo predlagali tudi osnutek družbenega plana. 

Naj navedem konkreten primer: »Sermin«. Vemo, da gre za objekt, o kate- 
rem se razpravlja. Nekateri vemo več, nekateri manj o tem, v kakšni fazi je 
priprava. Vsekakor ta objekt terja še dogovarjanje. Dejstvo je, da je v prouče- 
vanju. Ko bo dokončna celotna konstrukcija tega projekta za izgradnjo tega 
objekta, se bodo dogovorili nosilci tega projekta, banke in če bo potrebno tudi 
republika in rekli, kaj je tisto, kar je dokončno in predstavlja enega od elemen- 
tov plana v naslednjem obdobju. V tej fazi mislim, da Zavod ni mogel narediti 
več kot to, da je ugotovil, da je treba ta objekt upoštevati. To velja v večji 
ali manjši meri najbrž, razen kolikor ne gre za netočne ali nepopolne informa- 
cije, tudi za večino drugih pripomb. 

V zvezi s samo startno osnovo in projekcijo na tej osnovi, mislim, da je 
točna ugotovitev tovariša Logarja, da bo treba v nadaljnji fazi bistveno spre- 
meniti nekatere odnose, ki bodo korigirani z gibanji v tem obdobju. Dejstvo 
je, da se resolucija v tem letu ne uresničuje v vseh njenih proporcih in da bo 
to vplivalo na izhodišča in s tem v zvezi tudi na projekcijo za vnaprej in da 
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bo treba to upoštevati, ko bomo pripravili dokument o srednjeročnem planu. 
Popolnoma se strinjam tudi z zahtevo, da se celotni plan postavi na stabiliza- 
cijsko osnovo, kar sem poudaril v uvodnem govoru. Celotni plan mora biti v 
bistvu plan stabilizacije, seveda s svojo dinamiko, kakovostjo in z vsemi pre- 
ostalimi komponentami, ki pomenijo stabilizacijo za daljši čas, ne pa neko 
omejevanje v kratkem časovnem obdobju. 

Prav gotovo bo vprašanje zalog treba še temeljiteje obdelati. Gradivo, ki je 
v razpravi, oziroma osnutek globalnih proporcev predvideva precejšnjo stopnjo 
aktiviranja zalog in je to tudi eden izmed razlogov, da se na primer v celotni 
konstrukciji kapitalni koeficient kot globalni izraz učinkovitosti vlaganj bistve- 
no ne poslabša, kljub dokaj močnim premikom v sami strukturi investicij. Ker 
predvidevamo relativno nekoliko manjša vlaganja v obratna sredstva v nasled- 
njem obdobju, kar bi bild povsem normalno, ker so ta vlaganja izrazito visoka 
in presegajo vse normalne odnose v kolikor toliko razvitem gospodarstvu, bo v 
nadaljnjih procesih utrjevanja medsebojnih odnosov, izgrajevanja in večje 
stopnje organiziranosti združenega dela to prispevalo tudi k relativnemu zmanj- 
ševanju nalog, kar je dodatna rezerva pri preoblikovanju in prenosu teh sred- 
stev za vlaganja v razširjeno reprodukcijo. 

Mimogrede, razmerje 31 % dejansko dosegamo že sedaj in sicer nekje ne- 
koliko manj, drugje nekoliko več. Jasno je, da to poprečje niti ne pokriva amor- 
tizacije tam, kjer so izgube, da pa to razmerje presegajo za več odstotkov neka- 
tere panoge in dejavnosti. To je, kot mi je mimogrede povedal tovariš Zeilhofer, 
približna številka, okoli katere se v zadnjem času, z določenimi premiki navzgor 
in navzdol, gibljemo. Kot smo sedaj ugotovili, je bilo v prvem polletju to raz- 
merje 29 %, kar je nekoliko nižje od planiranega zaradi znanih tekočih gibanj. 

Ce dovolite, bom govoril še o politiki do manj razvitih območij in manj 
razvitih obmejnih območij. Mislim, da je ta politika vključena v dokument. 
Treba se bo dogovoriti, kako v samem planu tudi ta problem eksplicitno izraziti 
in ga dejansko v materialnem smislu povezati z nekaterimi usmeritvami v 
okviru politike hitrejšega razvoja manj razvitih občin in razvoja obmejnih ob- 
močij. Bistveno je družbeni dogovor, ki pa nekoliko zaostaja. Kot veste, sta za 
uresničitev celotne politike na tem področju bistvena dva dokumenta: Eden 
je osnutek zakona, ki je v razpravi in o katerem bo še govora, drugi pa je 
osnutek družbenega dogovora, ki je prav tako v razpravi in v zvezi s katerim 
se morajo sedaj nosilci dogovarjanja dejansko konkretno izreči. Predvidevamo, 
da bo ta družbeni dogovor sprejet pred sprejemom družbenega plana. Nekateri 
nosilci obveznosti so v tem dogovoru že opredelili na splošno svoje obveznosti, 
nekateri pa še ne. Prav sedaj ponovno spodbujamo te nosilce, naj se opredelijo, 
na primer za to, da naj se za 25 % sredstev za ceste namenja za ta območja in 
podobno. Morah pa bi poleg globalnih ciljev podrobneje opredeliti še politiko 
do celotnega razvoja manj razvitih območij. 

Ce ta dogovor ne bo sprejet, za kar upam, da se ne bo zgodilo, potem 
povsem jasno nastopi odgovornost republike po ustavi oziroma potreba, da 
republika tudi normativno uredi določena vprašanja. Menim pa, da ves razvoj 
doslej in tudi pripravljenost, ki jo kažejo ta območja, posamezne skupnosti in 
drugi, dokazuje, da se s tem dogovorom lahko zagotovi to, kar je namen poli- 
tike, ki je opredeljena v izhodiščih. 

Rešitev, ki jo je predlagal tovariš Polič, je v osnovi ista, kot so predlogi in 
stališča, ki jih je posredoval Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Gre za to, 



19. seja 285 

da se v širokem spektru problemov dejansko koncetriramo na to, za kar mi- 
slimo, da je dejansko nujno uskladiti v merilu Jugoslavije. 

Predsednik Stane Markič: Zeli še kdo besedo? Ali se bo redakcijska 
skupina lahko sestala in pripravila ustrezna stališča na podlagi te razprave. 
Tako ne bi zaključili te točke, ampak bi tako kot pri prejšnji točki dnevnega 
reda kasneje nadaljevali z obravnavo. 

Predlagam, da se vrnemo na obravnavo sklepov k 2. točki dnevnega reda 
in ugotovimo, ali so kakšne pripombe k spremembam teh sklepov. Prosim 
besedo ima tovariš Miro Gošnik! 

Miro Gošnik: Tovarišice in tovariši! 
Rad bi se opravičil. Prišlo je do majhne napake. Namreč v besedilu prejš- 

nje 3. točke smo hoteli povedati, da celovitejšega odločanja delavcev v procesu 
delitve dohodka ne bi mogli vezati le na zakon o delitvi dohodka. Tako smo 
na podlagi povzetka razprav razpravljalcev dodali naslednje besedilo in prosim, 
če to upoštevate. Gre torej za besedilo 3. točke, kjer bi sedanje besedilo »ki jih 
daje veljavni zakon o delitvi dohodka«, dopolnili še z naslednjimi besedami: 
»in celoten sistem samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja.« 
Mislim, da so razpravi j alci opozorili, da se v zvezi z obvladovanjem celovitih 
pogojev ustvarjanja in delitve dohodka ne moremo sklicevati na en sam zakon. 

Dovolite, da dam še nekaj pojasnil. Menili smo, da ta dopolnitev vključuje 
celotno usmeritev razprave k spremenjenemu tretjemu stavku 2. točke. Menili 
smo tudi, da smo s tem zlasti opravili potrebno razmejitev, kakšne so obveznosti 
družbenopolitičnih organizacij za spodbujanje procesov in kakšne so konkretne 
delovne in zakonske obveznosti drugih dveh nosilcev, in sicer organov uprav- 
ljanja in strokovnih služb. 

V zvezi z dosedanjo 4. oziroma novo 5. točko menimo, da je v spremembi 
besedila zajeta vsa delegatska baza in da seveda ne razlikujemo več med dele- 
gati za družbenopolitične skupnosti in delegati za samoupravne interesne 
skupnosti. Dosedanji četrti stavek te točke pa naj bi — to ponavljam iz 
razprave v Odboru za družbenopolitični sistem našega zbora — posebej opozoril 
na različen status in tretma delegatov ene in druge skupnosti, če lahko tako 
rečem. Zato predlagamo, da se to vprašanje obravnava v novem odstavku, iz 
katerega bi jasno izhajalo, da gre za drugačen pristop; prvi del dopolnitve pa bi 
zajel vso delegatsko bazo. 

Predsednik Stane Markič: Prosim, ima kdo pripombo k tem spre- 
membam oziroma dopolnitvam? (Nihče.) Ali lahko glasujemo o sklepih in sta- 
liščih, vključno s predlaganimi spremembami oziroma dopolnitvami? (Da.) 
Dajem ta predlog sklepov in stališč na glasovanje. Kdor je za ta predlog, naj 
prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel predlog sklepov in stališč k poročilu o ures- 
ničevanju ustavnih določb o združenem delu in o združevanju dela in sredstev 
družbene reprodukcije s predloženimi spremembami in dopolnitvami. 

Prehajam na 4. točko dnevnega reda, to je na osnutek osnov za 
dogovor o družbenem načrtu Jugoslavije za dobo od leta 1976 do leta 1980. 
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Osnutek je Skupščini SR Slovenije predložil Zbor republik in pokrajin 
Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije. Osnutek sta obrav- 
navala Odbor za družbenoekonomske odnose našega zbora in Zakonodaj no- 
pravna komisija. 

Poročili ste prejeli. Prejeli ste tudi stališče in pripombe Republiškega ko- 
miteja za družbeno planiranje in informacijski sistem in danes stališče Izvrš- 
nega sveta. Uvodno obrazložitev je že podal tovariš Jože Zakonjšek. 

Ali želi poročevalec Odbora še kaj dodatno reči? (Ne.) Pričenjam razpravo. 
Kdo želi razpravljati? Besedo ima tovariš Jože Globačnik! 

Jože Globačnik: Tovarišice in tovariši delegati! Sodeloval sem na 
seji Odbora za družbenoekonomske odnose našega zbora in mislim da je vse 
to, kar sem na seji Odbora spremljal, dovolj točno zapisano že v poročilu Od- 
bora. Vseeno dovolite, da se morda nekoliko podrobneje dotaknem problema, 
ki je bil še posebej poudarjen na seji Odbora, pa tudi sicer, kolikor sem sodelo- 
val v razpravi v nekaterih občinskih skupščinah. 

Gre za vprašanje,-kako je v predlaganih gradivih predvideno, na kakšnih 
osnovah bomo dosegli predvideno gospodarsko in družbeno rast in spremembo 
družbenoekonomskih odnosov. Lahko bi rekel, da ni bilo pomislekov glede 
tega, da gradivo v celoti upošteva vse tisto, kar razumemo kot kakovostno 
gospodarsko rast in kot stabilizacijo. Na mnogih mestih je v gradivu celo 
zapisano, da je ta srednjeročni plan plan stabilizacije. Torej s tega vidika, rekel 
bi »poplave besed« o tem, da prisegamo na stabilnejšo in kakovostno gospodar- 
sko rast, zoper ta dokument vsekakor ni pomislekov. Pripombe pa so v tem, 
da poleg temeljnih organizacij združenega dela in vseh drugih oblik organizi- 
ranega združenega dela kot temeljnih celic, v katerih pravzaprav stabilizacijski 
programi dobivajo svojo neposredno podobo in pomenijo podlago za družbeno 
akcijo, in kot težiščnih subjektov in nosilcev stabilizacije vendar ne gre zane- 
mariti tudi, rekel bi, širše družbene odgovornosti za ustvarjanje ustrezne druž- 
bene klime za doseganje kakovostne in dinamične gospodarske rasti. V tem 
smislu so bile dane pripombe in pomisleki, da v osnovah družbenoekonomske 
politike za naslednje srednjeročno obdobje niso dovolj jasno predvideni ukrepi 
ekonomske politike in pa organizacijski ukrepi, s katerimi bomo spodbujali 
gospodarsko rast na stabilnih temeljih. Taka predvidevanja terja celo naša 
ustava, ki v tem smislu opredeljuje vsebino družbenih planov. Ustava namreč 
obvezuje tiste, ki plane sprejemajo, da morajo vzporedno s cilji predvideti tudi 
ukrepe ekonomske politike in pa organizacijske ter preostale ukrepe, s katerimi 
se zagotavljajo predvideni cilji. 

Torej gre za ugotovitev, da ni dovolj, če v vsebini tega dokumenta ponavlja- 
mo vse tisto, kar razumemo kot kakovost gospodarjenja, nižje stroške, kreativ- 
no delo, drugačno organizacijo dela, učinkovitost investicij, spodbudne sisteme 
delitve dohodka in tako naprej. Precej teh vprašanj smo danes že obravnavali. 

Ce sem prav razumel razpravo na seji Odbora za družbenoekonomske od- 
nose našega zbora, pa tudi sicer sam mislim tako, je bil izražen določen pomi- 
slek, ker nam ta dokument obljublja poseben stabilizacijski program izven 
srednjeročnega programa. Moram reči, da se na splošno ocenjuje, da bi bilo 
popolnoma normalno terjati, da se v sam dokument vgradi celoten program sta- 
bilizacije, ne pa da ga sedaj, ko sprejemamo srednjeročni program, predlagamo 
kot poseben dokument na neko poznejše obdobje. To toliko bolj, ker mislim, da 
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ne ustvarjamo najbolj ugodne klime za to, da bi z enako močjo in z enako voljo 
že sprejete stabilizacijske programe izvajalo tudi gospodarstvo, saj pravzaprav 
eno izmed, rekel bi, ključnih nalog in osnov za razvoj v bodočem srednjeročnem 
obdobju predlagamo na poznejši čas. 

Ugotovljeno je bilo, kar je bilo danes omenjeno tudi v razpravi, da je 
sedanja stopnja organiziranosti združenega dela še vedno taka, da ne zagotavlja, 
da bi bilo združeno delo resnično' nosilec po eni strani planiranja, po drugi strani 
pa seveda v kasnejši fazi tudi nosilec izvajanja plana. 

S tem v zvezi se je seveda postavilo vprašanje, kaj storiti, da bi zamujeno 
ujeli. To toliko bolj, ker ne gre le za to, da naj bi se združeno delo normalno 
pojavilo kot nosilec izvajanja teh nalog, ampak gre v bistvu za to, ali bomo v 
procesu dokončnega nastajanja dogovora o razvoju v srednjeročnem obdobju 
sploh imeli subjekt, s katerim se bomo lahko konfrontirali oziroma s katerim 
bomo usklajevali predvidene cilje. 

Brez tega seveda obstaja resna nevarnost, da bomo o teh ciljih odločili 
brez konfrontacije oziroma več ali manj brez vpliva združenega dela. 

Pri tem pa je bilo postavljeno pomembno vprašanje, ali smo v sedanji fazi 
res povsem razjasnili dilemo oziroma ali sploh enotno mislimo, kadar govorimo 
o vsebini samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov. Čeprav oba 
termina zelo pogosto uporabljamo v besedilu tega dokumenta in pa tudi sicer, 
tega nismo storili. Vsebino samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov 
si večinoma razlagamo tako, kakor komu to ustreza. Pri tem je bilo tako v 
Odboru kot tudi sicer opozorjeno, da bi bilo treba resno analizirati nekatera 
sedaj pričujoča stremljenja v zvezi z ustvarjanjem reprodukcijskih celot v okviru 
samoupravnih sporazumov in pa stremljenja, ki so prisotna pri koncipiranju 
družbenih dogovorov. Predvsem se je uveljavilo mnenje, da bi bilo treba ta 
stremljenja ocenjevati zlasti s stališča družbenoekonomskega položaja, kolikor 
bi se uveljavila. 

Gre namreč za dokaj prozorne pobude, ko se reprodukcijske celote opre- 
deljujejo kot možnost tudi na ravni federacije — čeprav ne bom trdil, da do 
istih pobud ne prihaja tudi v republikah — oblikovanja določenih novih s sa- 
moupravnim plaščem ogrnjenih direkcij, ki prav tako kot katerekoli druga 
odtujena moč v obliki države lahko pomenijo odtujevanje delavcev od dohodka. 

Prav tako je bilo opozorjeno, da ne bi smeh šteti začetka in konca samo- 
upravne integracije združenega dela, prevzemanje planskih funkcij in izvajanje 
plana zgolj za naloge sestavljenih organizacij združenega dela, ampak obratno, 
da je, zlasti v sedanjem trenutku, ko ne bomo mogli vsega zajemati z veliko 
žlico in do konca uresničiti tistega, kar je tovariš Polič imenoval proces, najbrž 
logično, da te reprodukcijske celote morda celo bolj ohlapno organiziramo in 
zagotovimo vsaj uresničitev temeljnih planskih funkcij, v nadaljnjem procesu 
pa uresničitev vsega tistega, kar iz tega normalno sledi. Če smo se zmenili za 
delitev dela, za temeljne planske cilje, potem se verjetno moramo tudi dogovo- 
riti o združevanju družbene akumulacije. 

Omenim naj tudi, da je v začetkih ustvarjanja reprodukcijskih celot med 
drugim prav tako prisotno tudi mnenje, da je to dobra priložnost, da se sa- 
nirajo tisti, ki so v preteklem obdobju preveč in brez pokritja investirali, da 
se sanirajo tisti, ki so slabo gospodarili, da so prisotna stremljenja, da naj se v 
te celote vključujejo pretežno veliki predstavniki združenega dela in da se 
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srednji in majhni odrinejo1, čeprav smo bili prepričani, da bi bilo normalno 
da bi bil vsak od teh organizmov nenehno odprt za vse subjekte združe- 
nega dela. 

Torej, opozoril sem na probleme, ki se pojavljajo ta trenutek v zvezi s 
samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori. Rekel bi le še to, da smo 
vsaj v Odboru, kolikor smo si lahko med seboj posredovah svoja mnenja, sodih, 
da smo vendar z ustavo nekaj že povedali o- vsebini samoupravnih sporazumov 
in družbenih dogovorov. Menih smo, da je storjen resen napor, da se nekatera 
vprašanja v zvezi s tem konkretizirajo v sedanjem zaenkrat še delovnem osnut- 
ku zakona o samoupravnih sporazumih in družbenih dogovorih in da bi bilo 
verjetno dobro, da bi se v tej naši družbeni praksi, tudi sedaj, ko gre za sno- 
vanje tistih subjektov, ki naj prevzamejo naloge planiranja in planske funkcije, 
držah predvsem teh spoznanj, saj bomo1, rekel bi, manjše napake pozneje zelo 
lahko tudi popravili. Težko pa bo, če bomo šli po poti pragmatizma in tolmačih 
vsebino teh aktov tako, kot bo komu trenutno najbolj ustrezalo. 

Res je, da ne razpravljam le o zveznem dokumentu, ampak o planskih do- 
kumentih nasploh. Zato bom na koncu povedal svoje mnenje o vsebini pripomb. 
Kolikor sem se s temi pripombami osebno seznanil v nekaterih občinskih skup- 
ščinah in kolikor sem se seznanil s pripombami, ki smo jih danes sprejeli, 
sodim, da vendar vsebina teh pripomb v marsičem kaže na to, da planiranje 
razumemo še vedno kot staro planiranje, kot plan, ki je kot državni akt hier- 
arhično nadrejen celotnemu združenemu delu in vsem preostalim subjektom v 
tej družbi. Naj to ilustriram z opisom dogodka, ki sem ga sam doživel na seji 
občinske skupščine, ko se je predstavnik železničarjev zahvaljeval organom 
planiranja, ker so končno vendar vključili tudi železnico v plan. To kaže na to, 
da nam gre v bistvu za to, da si izborimo mesto v planu, ne pa svoje mesto 
pri usklajevanju medsebojnih interesov. Prav gotovo je — tako sem približno 
tudi takrat reagiral — velika stvar, če bo program modernizacije železnic spre- 
jela v svoj program predvsem Samoupravna interesna skupnost. To, kar 
vključujemo v plane, pa mishm, da so v glavnem indikativne norme, s kate- 
rimi pravzaprav spodbujamo samoupravno organizirano združeno delo za to, 
da skupno spozna svoje interese. 

Sodim, da je pred nami zelo pomembna naloga, da s pomočjo, predvsem 
družbenopolitičnih organizacij, dosežemo to, da bodo naša planska predvideva- 
nja dejansko osnova za' sklepanje samoupravnih sporazumov in družbenih do- 
govorov. Sodim tudi, da morda imamo celo preveč iluzij o tem, da je ta miselni 
preobrat pri ljudeh že storjen. Nasprotno, v zvezi s tem bo treba še marsikaj 
storiti. 

Vse to seveda ne izključuje tudi funkcije države v skladu z ustavo. 

Predsednik Stane Markič: Besedo ima tovariš Marko Bule! 

Marko Bule: Tovariš predsednik, ugotavljam, da so predstavniki Iz- 
vršnega sveta odšli s seje! Zelo mi je žal, ker gre za del razprave, predvsem za 
tisto zadnjo točko, o kateri je govoril tovariš Polič, za katero bo treba pripraviti 
konkretna stališča. To verjetno ni prav. 

Razprava o osnutku dogovora o družbenem planu SR Slovenije, ki smo jo 
imeli pri prejšnji točki dnevnega reda, je bila verjetno le ena od razprav v 
času do sprejemanja predloga družbenega plana in bo mogoče konkretno še 
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mnogo reči o osnutku dogovora o družbenem planu in o predlogu družbenega 
plana, h kateremu se bodo lahko ob sprejemanju dajali amandmaji. Razprava 
o osnutku osnov za dogovor o družbenem načrtu Jugoslavije, ki je sedaj na 
dnevnem redu, bo verjetno zadnja delovna razprava v tem zboru, kajti težišče 
razprav bo od sedaj naprej v postopku usklajevanja in bomo v Skupščino SR 
Slovenije prejeli že usklađen predlog, h kateremu bo težko dati amandmaje, 
kajti ti amandmaji bodo morali iti v skupščine vseh republik in pokrajin, da 
bi jih ponovno uskladili. Zato menim, da ni preveč dobro, da so vse pripombe 
v glavnem samo načelnega in splošnega značaja in da bomo konkretne pripombe 
oblikovali šele v delovnem procesu, zaradi česar se danes o njih naš zbor ne 
more vsaj v bistvenih elementih izreči. 

Mislim, da to vprašanje ne razrešuje obveznosti Izvršnega sveta in njegovih 
organov, ki je napisana na koncu stališč, da pripravijo do razprav v Zboru repu- 
blik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, to je do 15. oktobra tega leta 
konkretne predloge, ker bo sicer delo naše delegacije zelo oteženo. 

Menim, da je treba večino načelnih stališč Izvršnega sveta in Odbora za 
družbenoekonomske odnose našega zbora podpreti in sprejeti. Morda bi ka- 
zalo v nekaterih točkah biti še bolj ekspliciten in opredeljen. Na nekatere 
točke je že opozoril tovariš Polič. Tudi sam bi opozoril na nekatere. Namreč če 
izhajamo iz nam vsem znanih razmer v gospodarstvu, ki smo jih nekajkrat 
ugotavljali v tem letu in v lanskem letu, ko je bila vedno prisotna ne samo 
ocena trenutka, ampak tudi uresničitev sedanjega srednjeročnega plana od leta 
1971 do leta 1975, in če si dovolim poenostavitev, bi si skoraj upal reči, da 
bi moral srednjeročni plan od leta 1976 do leta 1980 imeti vsaj nekatere temelj- 
ne značilnosti, ker to ni kakršenkoli srednjeročni plan, ampak naš plan, ki mora 
izhajati iz naših konkretnih razmer. 

Gre za pet značilnosti: Prva je prav gotovo ta, ki je tudi poudarjena, da 
mora biti plan kar se le da, da tako rečem, samoupravno zasnovan. Tovariš 
Polič je opozoril, da nima smisla teh vprašanj preveč idealizirati, pa zaradi tega 
reči, ker še vsega ni, kar nehajmo, ampak je treba kar se le da, pri planu 
upoštevati ustavne odnose. Tudi tovariš, ki je govoril pred mano, je to omenil. 
Menim, da gre tudi za to, da mora biti ta plan resnično odprt v svet. Le tak je 
lahko plan majhnega naroda ali majhne družbe, kot je jugoslovanska, v svetov- 
nih razmerah. Odprt v svet zato, ker ne sme biti avtarkičen, saj bi sicer naspro- 
tovali razvoju. 

Ne rabimo posebnega stabilizacijskega programa, kot je bilo pravkar popol- 
noma pravilno rečeno, pač pa mora biti v svojem bistvu ves plan stabilizacijski 
in ne inflacijski v vseh svojih ciljih, nalogah, kvantifikacijah in pri določanju 
politike izvajanja v celoti. Zato pa mora vsebovati cilje in pogoje za maksimalen 
možen napredek, še posebej manj razvitih območij, ker so ta območja eden iz- 
med naših ekonomskih in političnih dejavnikov, katerega ne smemo nikoli po- 
zabiti. In končno mora biti realen. 

Sedaj bi pa rad nekoliko razpravljal o vsakem izmed teh vprašanj: 
Ko sem rekel, da mora biti samoupravno zasnovan kolikor je le mogoče, 

o čemer je govoril že tovariš Polič, sem menil namreč, da moramo v nadaljnji 
fazi resnično odpraviti mnenje, da plan v nekaterih elementih lahko sprejmemo 
namesto delavcev iz organizacij združenega dela. Kjerkoli le lahko delavci 
sestavijo, ga naj sestavijo, ker je to edina pot, da ne bo odtujen, tudi edina 
pot, da bo realen. Kajti delavci bodo vendar morali dati podatke o tem, katera 
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akumulacija,, s katero razpolagajo', je realna in kaj ,ni realno predvideti. Le tako 
bo plan tudi samoupravno zasnovan. Menim tudi, da bodo prisotni vsi elementi 
usklajevanja ves čas do konca decembra tega leta. To pomeni, da bomo- to, česar 
sedaj združeno delo še ni ugotovilo, ker se šele konstituira V novih dohodkovnih 
reprodukcijskih celotah, v naslednjih mesecih, ko se bo dogovorilo, vnesli v plan 
in se bomo srečevali s predloženimi modeli in okvirno politiko, ki jo bomo po 
eni strani korigirah, po drugi strani pa bomo ponovno korigirah repubhški plan, 
zaradi sprememb v zveznem planu. Kajti sedanji osnutek zveznega plana vse- 
bujejo zelo malo predvidevanj republiških in pokrajinskih planov in predstav- 
ljajo v glavnem le plan na zvezni ravni. 

Seveda pa to ne pomeni, da naj ne bi v zveznem planu zapisali tistih 
enotnih ciljev in nalog, ki so resnično enotne za Jugoslavijo, ob vsem upošteva- 
nju specifičnosti posameznih republik. Vsaka izmed teh republik in pokrajin je 
odgovorna za lasten razvoj. Kar je danes pravilno poudaril tovariš Polič, želim 
še enkrat ponoviti. Ce bi a priori pristali v tem trenutku na sklenitev pet- 
najstih družbenih dogovorov — saj družbeni dogovor še vedno pomeni veliko 
prisotnost države kot predstavnika republiške in federalne oblasti na 15 pod- 
ročjih po prvotnem programu, ko se je začel pripravljati srednjeročni plan, 
ali pa na 5, področjih, ki so v osnovah omenjeni v pripombah Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije — bi v bistvu pristali na to, na kar je že opozoril to- 
variš Jože Globačnik: da je še vedno preveč prisotna državna funkcija plana. 
Ce se bo le mogoče sporazumeti, bo marsikateri od teh družbenih dogovorov v 
bistvu pomenil samoupravni sporazum samega gospodarstva. To bo prava pot. 
Zaradi tega verjetno ne bi bilo treba danes razpravljati o tem, ah naj se 
sklene 5 ali 15 družbenih dogovorov, pač pa ugotoviti, koliko od predvidenih 
družbenih dogovorov se jih lahko sklene kot samoupravni sporazum. Na pod- 
ročjih, ker to še ni mogoče zaradi celotnega razvoja, pa bomo sklenili družbeni 
dogovor. Po mojem je to> tisto stališče, ki ga bomo sporočili Skupščini SFR 
Jugoslavije kot naše mnenje. Lahko rečem, da so v vseh prejšnjih razpravah 
o srednjeročnem planu delegati iz mnogih sredin izražali dvom, ali se bodo cilji 
srednjeročnega plana samoupravno uresničevali, in so že postavljali zahtevo, da 
bo treba to področje še vedno državno urejati. In sicer zaradi dejstva, da bi se 
zagotovila predvidevanja pri uresničitvi ciljev za investicije1. Računajo, da bo 
združeno delo lahko zagotovilo 35 ®/o lastnih sredstev, da bo tako imenovanih 
združenih sredstev bank potrebnih za 36'%» in tujih sredstev 29 i0/o. Namreč, 
povsod je bila taka konstrukcija, da bo nekdo1 drug moral dati večino sredstev. 
In prav to se hoče v bistvu zagotoviti z družbenimi dogovori. Pri tem se zahteva 
udeležba republik in federacije. Ker sredstev tudi v bankah in delovnih organi- 
zacijah ni mogoče kar podvojiti, bomo pred alternativo, ali v to iti ah sredstva 
zagotavljati z emisijo, čeprav vemo, da to lahko pomeni v bistvu nadaljevanje 
nestabilnosti, ali sprejeti tak sistem primarne delitve, ki bi s politiko cen neka- 
terim omogočil tako akumulacijo, ali pa se prek vseh meja zadolžtti v inozem- 
stvu. To vse pomeni lahko v bistvu odmik od stabilizacije. 

Zaradi tega menim, da bi bilo treba poglavju, kjer je navedeno, kakšna naj 
bo naša proizvodna usmeritev v naslednjih petih letih, ponovno dodati tiste štiri 
temeljne kriterije, ki jih je naša delegacija uspela zapisati v postopku dogo- 
varjanja ob dolgoročnem konceptu. Namreč vsa proizvodna usmeritev pri tako 
imenovanih prioritetah (energija, surovine, hrana) mora biti podrejena štirim 
kriterijem. Ti štirje kriteriji so: prvič, ekonomska racionalnost: drugič, stra- 
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teški dejavnik, tam, kjer je za eksistenco Jugoslavije nujno potrebna strate- 
gija; tretjič, dejavnik, pri katerem imamo resnično primerjalne prednosti v 
primerjavi z drugimi v svetu; in četrtič, kjer bomo dosegli plačilno-bilančne 
učinke. Tudi pri vseh družbenih dogovorih bodo morah biti upoštevani ti kri- 
teriji kot eden izmed vodilnih elementov, ker nas bodo razmere vodile bodisi v 
avtarkienost bodisi v nestabilnost. 

Drugo je, to sem že omenil, da mora biti plan predvsem stabihzacijski in 
neinflacijski. Kot sem že dejal, bi morah biti ti kriteriji vključeni v te druž- 
bene dogovore. Res ne more biti sprejet temeljni kriterij, h kateremu je dal 
upravičeno pripombo slovenski izvršni svet, da je ves tako imenovani odde- 
lek ena prioriteta. Pač pa lahko v okviru tega oddelka določimo prioritete po 
teh štirih dogovorjenih kriterijih. 

Pogoj je tudi, da bi bilo v stabilizacijskem programu zapisano, naj bo v 
naslednjih petih letih rast gospodarstva dinamična. V naših stališčih pa je v 
zvezi s tem zapisano doslej dvoje: podpiramo usmeritev k stabilizaciji, k pre- 
strukturiranju gospodarstva in k usklajevanju v Jugoslaviji, Vendar pa indeksi 
niso usklađeni s tem. 

Menim, da je prav, da gre za dinamično rast. Vendar moramo ugotoviti, 
kakšna naj bo ta rast, da bo naš bodoči razvoj stabilen. Namreč, vse je res, kar 
piše v tem planu (ki zato še posebej poudarja, naj bo stopnja rasti visoka): da 
gre za sorazmerno visoko rast v preteklih petih letih, na kar kaže doseženi pro- 
izvodni potencial, da imamo že dobre pogoje za produktivno delo v Jugoslaviji, 
na kar kažeta doseženi kadrovski potencial in dosežena tehnološka raven, in da 
smo hkrati še vedno med nerazvitimi v svetu glede na stopnjo razvoja. Dina- 
mično rast je mogoče dosegati ob večji izrabi proizvodnih potencialov, in sicer 
glede na eno izmeno ali dve izmeni, kot tudi ob večji usklađenosti v strukturi, z 
večjim izvozom in z večjo nadomestitvijo uvoza. To je vse res, vendar pa pri tem 
ne bi smeli pozabiti, da smo dosedanjo visoko stopnjo rasti, okoli 6 "Ve dosegli v 
pogojih izredne inflacije, izredne nestabilnosti in v pogojih velikega primanj- 
kljaja v plačilni bilanci. Če hočemo v naslednjih petih letih uresničiti stabihza- 
cijski plan, je ta dosedanji element našega razvoja treba upoštevati pri stopnji 
rasti. Ker stopnja rasti ne more biti samo želja, ampak mora biti sinteza 
dejanskih elementov in odnosov v gospodarstvu. Zato je vprašanje, ah lahko 
planiramo 6,5 % ah 7,5 "Vol Verjetno je realneje predvideti 5 % ah 6 % poveča- 
nje družbenega produkta. Iz dogovorov, kakšne naj bodo naše realne investicije 
v naslednjih petih letih, bo v precejšnji meri odvisna tudi stopnja rasti. 

Ce se v mednarodni menjavi usmerimo predvsem na opremo za nove 
investicije, kar je bila ena izmed slabosti preteklih let, potem bo prav gotovo, 
če hočemo imeti kolikor toliko izravnano plačilno bilanco, ostal manjši del za 
reprodukcijski material, kar bo seveda znatno vplivalo na težje doseganje pred- 
videne visoke stopnje rasti. Prosim, tovariš Beno! 

Beno Zupančič (iz klopi): Menim, da bo to tudi pomenilo še velik vir 
delovne sile. 

Marko Bule: Tudi to, seveda. Pri tem moramo upoštevati še nekaj. 
Dosegli smo že določeno višjo raven razvoja in zato je višji odstotek kot posle- 
dica te višje ravni težje dosegljiv. Poznate verjetno tisti kmečki pregovor: »Če 
imaš eno kravo in če kupiš še eno kravo, si število krav povečal za 100 %; če pa 
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imaš 100 krav in kupiš še eno kravo, si število krav povečal le za 1 %.« Seveda 
je naša materialna baza, ki smo jo dosedaj dosegli, večja in bo verjetno vedno 
teže dosegati višji odstotek stopnje rasti,, in sicer tem težje, čimbolj razviti bomo. 

Rekel sem že, da bo pri zagotavljanju dinamične rasti eno izmed temeljnih 
vprašanj vprašanje investicij. Menim, da je to tisto ključno vprašanje, ki ga je 
treba dejansko proučiti. Rekel sem tudi že, da je predvidena struktura 35 % 
lastnih sredstev, 36,0/o združenih sredstev in 29 :0/o tujih sredstev prav gotovo 
zelo nerealna za doseganje ciljev vlaganja, nerealna tudi zato, ker mogoče raču- 
najo, da bodo to uresničili po nesamoupravni poti z raznimi etatističnimi in 
državnimi pritiski. Zato tudi menim1, da bi bilo še posebej prav, če bi predvsem 
pri prioritetah, kot so energetika, surovine, hrana in promet, opozorili na to. 
V zvezi z vsem tem bi rad še nekaj poudaril. Namesto da bi ta dokument pome- 
nil nadaljnje zoževanje glede na prioritete, po dejansko ostaja pri istih priorite- 
tah, kot so bile prvotno postavljene oziroma pomeni bolj seznam želja kot pa 
realne možnosti. 

Na vprašanje stopnje rasti bi rad opozoril še z vidika mednarodne me- 
njave. Ze ko smo sprejemali letošnjo resolucijo-, sem s te govornice sprego- 
voril o tem, da so strokovnjaki in znanstveniki ugotovili, da zaradi naše struk- 
ture gospodarstva, takšna kot je ne glede na to, kako je nastala, je največji 
faktor korelacije s stopnjo rasti prav uvoza. Uvoza je namreč za 25—27 Vo 
v družbenem produktu. Sele spreminjanje strukture bo spremenilo to korela- 
cijo med stopnjo rasti in uvozom. Zaradi tega je treba prav gotovo to- stopnjo 
rasti še bolj odločno proučiti glede na politiko mednarodne menjave, tako da 
ne bi bili tako restriktivni pri uvozu nujnega. Mogoče je enostavno uvoz prepo- 
vedati, je pa vprašanje, kaj bo potem s stopnjo rasti. Ta dokument žal strategije 
mednarodne menjave ne vsebuje. Pripomba Izvršnega sveta, da je prioritetno 
vprašanje plačilne bilance, je pravilna, čeprav menim, da je treba zapisati spodaj 
na prvi strani pripomb Izvršnega sveta, da gre za mednarodno menjavo s pla- 
čilno bilanco. Glede te strategije se je do konca leta sporazumeti. Namreč vemo,, 
da bomo morali v nekatere dežele Zahodne Evrope izvažati zato, da si bomo 
pridobili sodobno tehnologij o, in uvažati samo za tiste namene, za katere smo 
se dogovorih kot nujne. 

V nekatere dežele SEV bomo morali izvažati drugo blago in tudi drugo 
blago iz njih uvažati. Tudi politika do dežel v razvoju ni popolnoma ista kot 
do drugih dežel. Lahko povem en sam primer v zvezi s Slovenijo. Slovenska 
zunanjetrgovinska menjava na enem samem področju, ki ga bolj poznam, to je 
kemija, se nanaša na 64 držav. Predvsem gre za reprodukcijski material in 
finalno proizvodnjo. Pri izvozu, ki je večji kot 10 milijonov dinarjev na 
izvoznika, se ta menjava zreducira že na 16 držav. To pomeni, da gre ponekod 
za malenkosten izvoz. Pri 64 državah, če se vzame en sam parameter, se ta 
izvoz zreducira na 16 držav, s katerimi je ustvarjenih 93 % izvoza. Od tega je 
7 dežel SEV zastopanih z 71%, 9 dežel Zahodne Evrope in Amerika z 22 %>. 
To kaže, da moramo imeti posebno strategijo pri izvozu: kaj izvažati v SEV, 
kaj pa na Zahod. Uvoz se zreducira na 8 držav, s katerimi smo ustvarili 68% 
uvoza, in to 68 °/o z 8 državami iz Zahodne Evrope in nič iz SEV. Če pa 
seveda hočemo kupovati pri njih, moramo imeti določeno bilanco, moramo 
jim tudi prodajati. Ne pa tako, kot je v tem konkretnem primeru v Sloveniji. 
Podobno velja za posamezne regije in za vso Jugoslavijo. V tem planu dejansko 
manjka strategija do posameznih regij, in to ne le strategija ciljev in nalog, 
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ampak tudi, kako jih bomo dosegali. O tem je danes že govoril tovariš Polič 
v zvezi s skladom. 

Se nekaj moram reči v zvezi s tem. Če sedaj pogledamo vse te investi- 
cije, ki so predvidene, in če hkrati pogledamo tudi strategijo mednarodne 
menjave, potem lahko s strahom ugotovimo, da vendar ta plan ni odprt v svet, 
ampak precej avtarkičen, kar je v bistvu protirazvojno stremljenje, za relativno 
majhno ekonomijo kot je jugoslovanska. 

Vse tisto, kar na primer ponujamo deželam v razvoju, je verbalistična 
proklamacija. Namesto dosedanjih 12 °/o je treba menjavo z njimi povečati na 
80 % za 18 do 20 let. To je vse, kar je o tem rečeno. Nič pa o tem, kako 
oziroma s kakšno metodo. 

Naj omenim še maksimalen možen napredek v teh pogojih. Menim, da je 
prav zapisano, da gre za usmeritev k industrializaciji in kakovostnim dejav- 
nikom. V zvezi s tem ni bistvenih pripomb. 

Vprašanje je le, če je s sistemom in politiko, ki je napisana v zadnjem 
delu plana pod II, to resnično dano. Menim, da so pripombe Izvršnega sveta 
v zvezi s tem povsem pravilne, kar bomo lahko sedaj konkretno ugotovili. 
Predloženo gradivo vsebuje v glavnem sklepe, ki so bili dogovorjeni v vseh teh 
postopkih v zvezi s sistemom. Postopki so bili maja in junija tega leta. Od tedaj 
naprej so bile številne spremembe, tako da je treba zadnje dogovore vključiti 
v to politiko. Menim, da je treba to zahtevo resnično podpreti. Hkrati pa naj 
omenim še nekaj. Važno je sprejeti zahtevo, da naj se vsi ti cilji uresničijo 
tudi s politiko primarne delitve, ki je eden izmed elementov sistema. Poli- 
tika cen mora biti stabilizacijska in ne podrejena le uresničitvi teh ciljev, 
ki so zapisani v srednjeročnem planu, torej samo razvojna. Tudi politika med- 
narodne menjave ne more biti vezana le na uresničitev ciljev za svoboden 
uvoz opreme, vse drugo pa vezano na visoke carinske stopnje. Tudi carinsko in 
kreditno-monetarna politika ne moreta biti vezani le na uresničitev teh ciljev, 
ampak predvsem tudi na uresničitev stabilizacije. Menim, da je to treba še 
posebej poudariti v stališčih, da bi lahko s teh pozicij vodili razpravo. 

Verjetno je treba še nekaj reči: Pri tistih družbenih dogovorih, za katere 
se bomo dogovorili, ne bomo mogli pojmovati nekaterih podrobnosti tako, 
kot se sedaj pojmujejo. Vzemimo samo primer družbenega dogovora o agro- 
industrijskem kompleksu, ki načelno ni sporen. Samo, če soglašamo s tem, da v 
tem kompleksu navedeno ne samo pšenico, koruzo1, sojo, sladkorno peso in sonča- 
rice, ampak tudi tobak, krompir oziroma ves seznam, ki je ponuđen, se mi zdi, 
da soglašamo s permanentnimi medrepubliškimi spori in s tem, da takih dogo- 
vorov ne bo mogoče sprejeti. Interesi so namreč različni oziroma zelo specifični. 
Ce je na primer krompir za Slovenijo zelo pomemben, pa najbrž to ne velja 
za Črno goro in tako naprej. Zato moramo upoštevati le nujni minimum enot- 
nega, kar zagotavlja življenje celote, ne pa vse podrobnosti. Menim, da bi moralo 
biti eno izmed stališč, ki sicer ni zapisano v predlogu Izvršnega sveta, da tiste 
dogovore, ki jih sklepamo, sklepamo dejansko glede nekaterih temeljnih ele- 
mentov, ki zagotavljajo enotnost jugoslovanskega trga in enotnost razvoja, ne 
pa glede vseh podrobnosti, ki jih navajajo sedanji osnutki dogovorov. Zelo 
podobno je tudi pri energetiki in pri drugih področjih, pri katerih se bomo 
morali odgovoriti, kaj naj upoštevamo, česa pa ne. Ni namreč mogoče vse 
energetike enako obravnavati, saj gre za elektriko, plin, nafto. Tudi pri energe- 
tiki ni treba vključevati vseh podrobnosti v družbeni dogovor. 
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Menim, da bi bilo prav, če bi v 3. točki stališč posebej zapisali, poleg 
tega, kar je predlagal tovariš Polič, obveznost naše delegacije, da poroča Skup- 
ščini o procesu usklajevanja, predvsem pa, kako potekajo usklajevanja o tistih 
bistvenih vprašanjih, glede katerih Skupščina naroča delegaciji, naj jih uskla- 
juje. Namreč, zdi se mi, da bo to realno, da se bo v zvezi z nekaterimi vpra- 
šanji, glede katerih bo verjetno težko razpravljati in glede katerih se bomo 
težko sporazumeli, tekla ponovno razprava v Skupščini, da bo delegacija tako 
s stališči Skupščine imela »politični hrbet« za nadaljnje dogovore. Menim, da 
je jasno, da ne gre za nikakršno pooblastilo delegaciji v tem trenutku, ker mora 
biti tak predlog prej posredovan Skupščini. Gre le za nalogo, da delegacija so- 
deluje pri usklajevanju na podlagi teh stališč. Predlagam še, ker bodo verjetno 
dane pripombe drugih zborov glede nekaterih konkretnih vprašanj, da bi ven- 
dar naš zbor sprejel sklep, da naj bi bil dokument, ki bo kot enoten posredovan 
Zboru republik in pokrajin, usklađen. Morda bi bilo prav v komisijo, ki bo se- 
stavljala ta dokument, vključiti predstavnika naše delegacije. 

Predsednik S t a n e M ar kič: Želi še kdo razpravljati ob tej točki 
dnevnega reda? (Ne.) Predlagam, da sprejmemo naslednji sklep: 

1. Zbor daje soglasje k osnutku osnov za dogovor o družbenem načrtu 
Jugoslavije za dobo od leta 1976 do leta 1980. 

2. Pri izdelavi predloga naj predlagatelj upošteva mnenja, stališča in pred- 
loge, navedene v poročilu skupščinskih teles, stališča, ki jih je predlagal Skup- 
ščini Izvršni svet, in pa stališča, ki so bila izražena danes v razpravi v našem 
zboru. 

Ima morda kdo kakšen dopolnilni predlog? Če ne, dajem ta sklep na gla- 
sovanje. Kdor je za ta sklep, naj dvigne prosim roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor sprejel predlog sklepa o soglasju 
k osnutku osnov za dogovor o družbenem načrtu Jugoslavije za dobo od leta 
1976 do leta 1980. 

S tem smo zaključili 4. točko. Predlagam, da se vrnemo k 3. točki dnev- 
nega reda. Prosim poročevalca redakcijske skupine, da pove, kakšne spremembe 
oziroma dopolnitve so predlagane! 

Tovariši so me prosili, ker ni dosti sprememb, da ne bi tega razmnoževali, 
ampak da bi se te spremembe prebrale in bi vsak lahko pogledal v svoje 
gradivo ter vanj vključil te spremembe. Ker ni poročevalca, predlagam, da 
gremo z dnevnim redom naprej in se bomo vrnili kasneje na to 3. točko. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog temeljev 
skupne politike dolgoročnega razvoja Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije do leta 1985. 

Predlog je predložil Zbor republik in pokrajin Skupščine Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije. Obravnavala sta ga Odbor za družbenoekonom- 
ske odnose našega zbora in Zakonodajno-pravna komisija. Poročili ste prejeli. 
Prejeli ste tudi poročilo in popravek poročila delegacije Skupščine Socialistične 
republike Slovenije v Zboru republik in pokrajin o njenih prizadevanjih za 
uveljavitev stališč Skupščine SR Slovenije in pa mnenje Izvršnega sveta. 

Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda je dal tovariš Jože Zakonjšek. 
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Dne 17. 9. 1975 ste prejeli predlog odloka o soglasju k predlogu temeljev 
skupne politike dolgoročnega razvoja Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije do leta 1985. Ta predlog odloka je nadomestil predlog odloka o soglasju, 
ki je bil po pomoti poslan 15. 9. 1975. Izvršni svet se s predlogom odloka 
strinja. 

Zeli poročevalec Odbora k temu kaj reči? (Ne.) Pričenjam razpravo. Pro- 
sim, kdo želi besedo? (Nihče.) Če nihče ne želi razpravljati, prehajam na glaso- 
vanje o predlogu odloka o soglasju k predlogu temeljev skupne politike dolgo- 
ročnega razvoja Socialistične federativne republike Jugoslavije do leta 1985. 
Prosim, kdor je za predlog tega odloka, naj 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 soglasju k predlogu temeljev skupne politike dolgoročnega razvoja Sociali- 
stične federativne republike Jugoslavije do leta 1985. 

Prehajam na 6. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

1. Predlog odloka o soglasju k imenovanju sekretarja Zdravstvene skup- 
nosti Slovenije. 

Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve. Z njim se Izvršni svet strinja. Zeli kdo razpravljati o predlogu 
tega odloka? (Nihče.) 

Prosim, kdor je za predlog tega odloka, naj dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno potrdil imenovanje 
Pavla Pečarja za sekretarja Zdravstvene skupnosti Slovenije. 

2. Predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnika republiškega 
sekretarja za finance. 

Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve. Tudi s tem odlokom se Izvršni svet strinja. Zeli kdo v zvezi 
s tem razpravljati? (Nihče.) 

Dajem predlog tega odloka na glasovanje. Prosim, kdor je za predlog tega 
odloka, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor s tem odlokom razrešil Jožeta 
Tepino dolžnosti namestnika republiškega sekretarja za finance in da je imeno- 
val za namestnika republiškega sekretarja za finance Dragana Mozetiča, diplo- 
miranega ekonomista, direktorja tovarne čevljev »Jadran«, Nova Gorica. 

3. Predlog odloka o izvolitvi sodnikov Okrožnega sodišča v Celju in Okrož- 
nega sodišča v Mariboru. 

Tudi ta predlog je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administra- 
tivne zadeve. Z njim se tudi strinja Izvršni svet. Zeli kdo o tem razpravljati? 
(Nihče.) 

Dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za predlog tega odloka, naj 
prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o izvolitvi sodnikov Okrožnega sodišča 
v Celju in Okrožnega sodišča v Mariboru soglasno sprejet in da so v Družbeno- 
političnem zboru izvoljeni: za sodnika Okrožnega sodišča v Celju Franc Dušej, 
sodnik Občinskega sodišča v Celju, za sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru 
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Peter Grmovšek, sodnik Občinskega sodišča v Mariboru in Božidar Petan, sod- 
nik Občinskega sodišča v Mariboru. 

4. Predlog odloka o razrešitvi sodnika Okrožnega sodišča v Celju. 
Tudi ta predlog je predložila Komisija za volitve, imenovanja in admini- 

strativne zadeve. Z njim se Izvršni svet strinja. 
Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Dajem predlog odloka na glasovanje. Pro- 

sim, kdo je za predlog tega odloka, naj dvigne roko. (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o razrešitvi sodnika Okrožnega sodišča 
v Celju soglasno sprejet. S tem je v Družbenopolitičnem zboru razrešen Zdravko 
Milič dolžnosti sodnika Okrožnega sodišča v Celju s 1. 10. 1975. 

5. Predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrož- 
nega sodišča v Mariboru. 

Tudi ta predlog je predložila Komisija za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve. Z njim se Izvršni svet strinja. Zeli o tem kdo razpravljati? 
(Nihče.) 

Ker nihče, predlagam, da glasujemo o predlogu tega odloka. Kdor je za 
predlog tega odloka, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov 
porotnikov Okrožnega sodišča v Mariboru soglasno sprejet. 

Prehajam na 7. točko dnevnega reda, to je na vprašanja dele- 
gatov. 

Na 18. seji našega zbora ni noben delegat postavil delegatskega vprašanja. 
Ali želi danes postaviti kdo kakšno vprašanje? 

Prosim, besedo ima tovarišica Teodora Krpan! 

Teodora Krpan: Spoštovani tovariši delegati, spoštovano predsedstvo 
zbora! Rada bi postavila naslednje delegatsko vprašanje: 

Aprila tega leta smo se občani občine Nova Gorica odločili za 2!%» samo- 
prispevek za graditev vzgojno-varstvenih zavodov in šol v našem območju, za 
obdobje 5 let. Hkrati s tem smo občani z referendumom sprejeli program 
gradenj, ki bi se financiral iz samoprispevka. Letošnji ukrep o 50% obveznem 
pologu pri investicijah tudi v tej dejavnosti je hudo prizadel sprejeti pro- 
gram. Preprečuje njegovo izvedbo, hkrati pa pomeni tudi političen problem, 
kajti to je bilo samoupravno dogovorjeno z vsemi občani. 

Delegati občinske skupščine Nova Gorica so na svoji seji 19. 9. 1975. leta 
ob razpravi o osnutku dogovora o družbenem planu SR Slovenije za obdobje 
5 let želeli pojasnilo, ali velja obvezni polog tudi pri investicijah, ki se finan- 
cirajo iz samoprispevka ter so po resoluciji Skupščine SR Slovenije uvrščene 
med prioritetne. Pojasnjeno je bilo, da se pripravlja družbeni dogovor med 
republikami, ki naj bi rešil ta problem. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije prosim za odgovor: Ali se pripravlja 
tak dogovor? Koliko je bilo glede tega že storjenega? Ce se ta dogovor priprav- 
lja, kdaj bo zadeva rešena? 

Menim, da bo to vprašanje zanimalo vse tiste občane, ki s samoprispevkom 
pomagajo reševati pereče probleme graditve osnovnošolskih in varstvenih 
objektov. Zato prosim za odgovor! 
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Ce mi dovolite, bi povedala še nekaj. V zvezi s 3. točko dnevnega reda je 
bilo mnogo rečenega glede obmejnih območij in manj razvitih območij. Želela 
bi v nekaj besedah o tem spregovoriti iz drugačnega zornega kota, kot je 
bilo danes o tem že govorjeno. 

Namreč na dnevnem redu našega zbora danes ni bila predvidena razprava 
o osnutku zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih območij in 
manj razvitih obmejnih območij v Socialistični republiki Slovenjii. Ker posega 
vsebina osnutka tega zakona globoko na politično področje, menim, da je 
prav, da spregovorim nekaj tudi o tem. Sodim, da bi bila primerna taka raz- 
prava tudi kot posebna točka dnevnega reda v našem zboru. 

Omejila bi se le na opredelitev pojma'razvito obmejno območje v osnutku 
zakona. Gre zlasti za 5. in 10. člen osnutka. Gradivo je bilo objavljeno v »Poro- 
čevalcu« in so ga delegati verjetno dobro proučili. Osnutek je v navedenih členih 
sporen zlasti zaradi zožitve pojma manj razvito obmejno območje v variantnem 
dodatku k 5. in 10. členu. Širši družbeni interes za razvoj manj razvitih obmejnih 
območij je opredeljen tudi v resoluciji in v dokumentih VII. in X. kongresa 
Zveze komunistov Slovenije in Jugoslavije. Prav gotovo ni naloga le občin, 
ki so ob meji, da razvijajo manj razvita obmejna območja. Pristop k pospeše- 
nemu razvoju teh območij terja prevelika sredstva. Ni mogoče, da bi to nalogo 
opravila v širšem družbenem interesu le občinska skupščina. Če primerjamo 
obmejno območje v Italiji, se lotevajo tam teh problemov povsem drugače. Naša 
etnična meja se na oni strani prav zaradi teh pristopov vse bolj zožuje. Zelo 
podobno bi se utegnilo zgoditi, in se žal že dogaja, tudi na naši strani. Ne bo 
odveč, če navedem konkreten primer: 1959. leta je bilo na primer v osnovni 
šoli na Viškokambreškem 32 otrok. Danes je ta šola ukinjena, ker sta jo obisko- 
vala le še dva otroka. Šole v Golem Brdu, Kožbanu, Vederjanu pod Sabotinom, 
Cerovu, Vipolžah, Zapotoku ob meji pa so sploh zaprte. Zaradi tega je to območ- 
je tudi »kulturno prazno«, kolikor se s tem seveda ne ukvarja »kdo drug«. Naj 
ne naštevam tudi obrambnih vidikov, ki jih ima meja, če bo tam ostal slovenski 
človek. Morda je, kratkoročno gledano, zaradi omejenih sredstev, ki so na raz- 
polago, predlagatelj predlagal navedeno besedilo 5. in 10. člena? 

Ker pa so posledice tega tako dolgoročne in glede na slovensko in jugo- 
slovansko skupnost prevelike, je tak pristop nesprejemljiv in neodgovoren. Prav 
bi bilo, da bi se obmejna območja enakomerno razvijala ob vsej meji, ne glede 
na to, v kateri občini so. Širša družbena skupnost bi zlasti morala sodelovati pri 
razvoju infrastrukture v teh območjih. Namen moje razprave očitno ni bil, da 
postavim delegatsko vprašanje, ampak da opozorim na politični vidik tega 
problema. 

Predsednik Stane Markič: V zvezi z delegatskim vprašanjem ver- 
jetno od prisotnih članov Izvršnega sveta nihče ni pripravljen nanj takoj 
odgovoriti. Zato ga bomo poslali Izvršnemu svetu, naj nanj odgovori. 

V zvezi z drugim vprašanjem, glede manj razvitih obmejnih območij. 
Obravnava osnutka tega zakona ni v pristojnosti našega zbora. Zaradi tega ga 
nismo niti vključili na dnevni red. Drugo vprašanje je, če gre za mnenje, da 
bi moral naš zbor to posebej obravnavati kot zainteresiran zbor, da bi na pod- 
lagi tega lahko sprejel določena politična stališča. Menim, da bosta Zbor zdru- 
ženega dela in Zbor občin prav gotovo tako temeljito obdelala to problematiko, 
kot če bi bila uvrščena na dnevni red našega zbora. Ne vem, ali gre sedaj za 
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predlog, da se to uvrsti na dnevni red našega zbora, ki naj to obravnava kot 
zainteresiran zbor, ali naj se opozorita na problem druga dva zbora! 

To bomo torej posredovali v razpravo drugima dvema zboroma oziroma 
upoštevali kot razpravo v zvezi s 3. točko dnevnega reda našega zbora. 

Prosim, ima še kdo kakšno delegatsko vprašanje? (Nihče.) 

Sedaj se vračam na 3. točko dnevnega reda. Prosim. Besedo ima 
tovariš Srečko Mlinarič! 

Srečko Mlinarič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Če bi želeli dobiti predlog na klopi, bi morali počakati še kakšne pol ure. 

Menim, da boste lahko sledili tem pripombam, o katerih bom sedaj spregovoril, 
da bomo prej končali sejo. 

Redakcijska komisija Družbenopolitičnega zbora predlaga k predlaganim 
stališčem naslednje spremembe oziroma dopolnitve: 

K 1. točki: V šesti vrsti 1. točke naj se pred besedo »realnosti planiranja« 
vstavita besedi »k celovitosti«, tako da se to besedilo glasi: »prispevali k celovi- 
tosti in realnosti planiranja«. 

Na koncu prvega odstavka 1. točke naj se vstavi besedilo, ki se glasi: 
»in da postane planiranje pomemben dejavnik in pospeševalec v celotnem pro- 
cesu združevanja dela«. 

V deveti vrsti 5. točke naj se beseda »gospodarstva« nadomesti z bese- 
dama »združenega dela«. V 11. vrsti iste točke naj se za besedami »negospo- 
darskih dejavnostih« doda besedilo, ki se glasi: »da bi tako dosegli večjo celo- 
vitost razvojne politike in vsestranskega prizadevanja glede prednosti, ki naj 
jih v njej dobijo kakovostni dejavniki v gospodarskih dejavnostih, obenem pa 
tudi v negospodarskih dejavnostih, ki lahko bistveno pripomorejo k temu, da 
bodo tudi oni v gospodarstvu kar se da učinkoviti«. Besedi v isti vrsti »in 
slično« naj se črtata. 

V prvi vrsti 6. točke naj se za besedama »manj razvitih« vstavi beseda, 
»obmejnih«, tako da se to besedilo glasi: »manj razvitih obmejnih območij 
v Socialistični republiki Sloveniji.« 

V 7. vrsti 6. točke naj se doda beseda »družbenega«, tako da se besedilo 
glasi: »samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja«; v nasled- 
nji vrsti pa naj se doda: »za čim uspešnejše uresničevanje te politike«. Črtajo pa 
naj se besede: »na tem področju«. 

V 9. točki naj se za zadnjim stavkom doda besedilo: »V izdelavi predloga 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976>—1980 naj bodo upoštevani tudi 
tisti elementi skupne politike, ki bodo dogovorjeni v predlogu družbenega 
plana Socialistične federativne republike Jugoslavije za obdobje 1976—1980.« 

Upoštevane so bile pripombe oziroma stališča občinskih skupščin Murska 
Sobota in Brežice ter delegatke tovarišice Lojzke Cotar, ki so vsebovane v 
6. točki predloga stališč in se nanašajo na pospeševanje razvoja manj razvitih 
območij in manj razvitih obmejnih območij v Socialistični republiki Sloveniji. 
Glede drugih pripomb Komisija predlaga, naj jih Družbenopolitični zbor posre- 
duje Izvršnemu svetu, ki naj jih upošteva pri oblikovanju predloga družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980. Glede pripomb tovariša Zorana 
Poliča, ki jih je v pismeni obliki predložil Komisiji, je Komisija ugotovila, da 
je le ena vsebinskega značaja. Upoštevala jo je v 9. točki, preostale pripombe pa 
so stilističnega oziroma redakcijskega značaja, v kar se pa Komisija ni spuščala. 
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Predsednik Stane Markič: Prosim, želi kdo razpravljati v zvezi s 
predloženimi spremembami? Besedo ima tovariš Marko Bule! 

Marko Bule (iz klopi): V 9. točki ni bila upoštevana moja pripomba. 
Predlagal sem, da naj se v predlogu stališč zapiše, naj se elementi dogovorjene 
politike v Jugoslaviji vključijo tudi v slovenski plan. 

Predsednik Stane Markič: To je upoštevano. Zeli še kdo razprav- 
ljati? Prosim, če pridete h govornici zaradi zapisnika, ker se govori snemajo! 
Besedo ima tovariš Srečko Mlinaric! 

Srečko Mlinaric: V prvi vrsti 6. točke naj se za besedama 
»manj razvitih« vstavi beseda »obmejnih«, tako da se to besedilo glasi: »Pri 
skrbi za skladnejši razvoj manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih ob- 
močij v Socialistični republiki Sloveniji se bodo v prihodnjem obdobju uvelja- 
vili novi kriteriji in nove oblike solidarnostne pomoči.« Ce naprej berete to 
besedilo, je to zajeto. Vsi tisti konkretni problemi, ali bo imelo posamezno 
območje vodovod, to ali ono, pa je stvar usklajevanja med šestdesetimi obči- 
nami, ne samo med tremi. 

Predsednik Stane Markič: Besedo ima tovarišica Teodora Krpan! 

Teodora Krpan: Torej sedaj je predlagano »in manj razvitih obmej- 
nih območij«. Menim, da so obmejna območja ena kategorija. Lahko SO' na raz- 
vitih in nerazvitih področjih. Obmejno območje je območje ob meji, ki ga je 
treba celovito obravnavati in mu celovito pomagati. 

Predsednik Stane Markič: Menim, da je to, kar je sedaj predlagano, 
v skladu s predloženim osnutkom zakona in s kriteriji, ki jih vsebuje ta osnu- 
tek. Tovarišica Krpanova pa meni, da je treba razvijati obmejna območja ne 
glede na razvitost teh območij, še posebej pa upoštevati nerazvita. Seveda pri 
tem nastajajo precej večji problemi, kot si mi mislimo: da bomo s tem odpravili 
razliko med razvitimi in nerazvitimi obmejnimi območji. Zaradi tega je ver- 
jetno treba to prepustiti razpravi o osnutku zakona. Dejansko gre za to, da naj 
se manj razvita obmejna območja razvijajo hitreje kot preostala obmejna ob- 
močja, ki so že razvita. To je logično. Samo zaradi tega, ker je to obmejno 
območje, in že razvito, ga ni mogoče še bolj razvijati, pač pa je treba usklajevati 
njegov razvoj z družbenim razvojem vseh območij. 

Prosim, besedo ima tovariš Zoran Polič! 

Zoran Polič : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! 
Nimam nič zoper ta, da si je Komisija olajšala delo in razglasila vse moje 

pripombe za stilistične. Nazadnje to bistveno ne bo vplivalo na to, ali bo plan 
dober ali slab. Morda bi iz samega besedila predloženih sprememb vendar 
izoblikovali kakšno idejo. Zdi se mi, da nekaj le ni pravilno. 

V 3. poglavju sem na koncu besedila stališč zbora konkretno predlagal pose- 
ben odnos do usklajevanj z zveznim planom. Ker to ta stališča vsebujejo, sem 
menil, da je treba pač to dopolniti, da ne bo razlika med tem, kar predlagamo 
v zvezi z odnosom do delegacije, in pa stališčem, kakršnega smo sprejeli o zvez- 
nem planu, kjer nismo opredelili tega odnosa do delegacije. Če bo to dobro 

i 



300 Družbenopolitični zbor 

funkcioniralo brez tega, to pomeni, da smo se tako pač sporazumeli. Če pa to 
ne bo tako funkcioniralo, kot sem predlagal, in je to tudi v nasprotju s tem, kar 
je govoril tovariš Bule o odnosu do delegacije, je pa to slabo. Menim, da v ta- 
kem primeru niti zbor niti skupščina ne bo upoštevala tistih predlogov, ki se 
nanašajo na razmerje med delegacijo in zborom Skupščine SFR Jugoslavije. 

Pri preostalih mojih predlogih res ne vztrajam, ker gre za različne okuse 
in ni treba, da se sedaj lovimo glede besed. O tem predlogu pa nekoliko raz- 
mislimo! 

Predsednik Stane Markič: Stališča je treba sedaj sprejeti. Gre za pri- 
pombo k planu Jugoslavije. 

Zoran Polič: Menim, da je treba to spremeniti. V svoji prejšnji raz- 
pravi sem rekel, da bi bilo prav, da izvršni organi republike pripravijo podatke 
in posebne analize, ki bodo omogočile delegaciji Skupščine SR Slovenije uspešno 
uveljavljanje pripomb in mnenj Skupščine SR Slovenije v usklajevalnem po- 
stopku ob izdelavi smernic itd. Predlagal sem tudi, da se to vključi v stališča. 

Predsednik Stane Markič: To bomo posredovali kot stališča zbora. 
Posredovali bomo namreč vse pripombe k zveznemu planu. Ta predlog pa po- 
meni nekaj drugega. Sedaj namreč govorimo o slovenskem planu. 

Zoran Polič: Govorim o slovenskih stališčih. To je dokument o slo- 
venskih stališčih k slovenskemu planu. Na koncu besedila stališč smo zapisali: 
»naj Izvršni svet predlog družbenega plana SR Slovenije predloži Skupščini 
SR Slovenije do 20. decembra 1975. Da bo priprava predloga družbenega plana 
čim uspešnejša, naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije izdela predloge, s kate- 
rimi bo republika v okviru svojih ustavnih pooblastil usklajevala in usmerjala 
tokove in procese družbene reprodukcije v svojem območju. Vzporedno s tem 
delom pa se morajo pristojni republiški organi in organizacije vključiti v izde- 
lavo smernic in v določanje okvirov za ukrepe ekonomske politike v srednje- 
ročnem planu Jugoslavije.« V zvezi s tem sem predložil dopolnitev, ki se sicer 
deloma ujema s tem 3. poglavjem, ima pa svoj, samostojen smisel: da morajo 
izvršni organi delegaciji tekoče pripravljati analize in podatke za tiste smernice 
in namene, ki naj jih usklajuje v zveznem planu. Gre namreč za dva doku- 
menta: za slovenski družbeni plan in za zvezni družbeni plan. 

Predsednik Stane Markič: Vprašujem redakcijsko komisijo, ali 
naj se to, kar je predlagal tovariš Zoran Polič, vključi v besedilo stališč! (Da.) 

Ali so še kakšne pripombe k predlaganim spremembam, upoštevajoč tudi 
omenjeno pripombo? Ker jih ni, ugotavljam, da soglašamo s temi dopolnitvami 
k predlaganim stališčem. Dajem predlog stališč na glasovanje. Kdor je za pred- 
log teh stališč, vključno s sprejetimi spremembami, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor sprejel svoja stališča k osnutku 
dogovora o družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1976—1980. 

S tem smo izčrpali dnevni red današnje seje. Hvala lepa za udeležbo! 

(Seja je bila končana ob 14.40.) 



20. seja 

(8. oktobra 1975) 

Predsedoval: Stane Markič, 
predsednik Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9.10. 

Predsednik Stane Markič: Začenjam 20. sejo Družbenopolitičnega 
zbora. 

Odsotnost so opravičili delegati: Geza Bačič, Stane Gavez, Jože Globačnik, 
Danica Jurkovič, Vladimir Logar, Cveto Majdič, Zoran Polič, Franc Mrcina, Da- 
nilo Kralj, Vera Jukič, Terezija Štefančič, Srečko Mlinarič, Viktor Avbelj in 
Marko Bule. Veliko jih danes manjka zaradi vojaških vaj na Štajerskem in 
zaradi obveznosti v zvezni skupščini. 

Predlagam, da umaknemo z, dnevnega reda 5. točko, to je osnutek zakona 
o financiranju federacije. Omenjeni zakon bodo obravnavali še pristojni zvezni 
sveti in o njihovih stališčih bo ponovno razpravljal Zbor republik in pokrajin 
v Skupščini SFRJ. Zato smo mislili, da ne bi bilo smotrno, da danes obrav- 
navamo ta zakonski osnutek. 

Glede na to predlagam naslednji dnevni red: 1 

1. odobritev zapisnika 19. seje zbora; 
2. poročilo o uresničevanju ustavnih določb o organiziranosti in pripravah 

družbe na splošni ljudski odpor s predlogom za izdajo zakona o ljudski obrambi 
Socialistične republike Slovenije, z osnutkom zakona; 

3. aktualni problemi nadaljnjega razvoja krajevnih skupnosti v Socialistični 
republiki Sloveniji s predlogom stališč1, priporočil in sklepov o nadaljnjem 
samoupravnem razvoju krajevnih skupnosti v Socialistični republiki Sloveniji; 

4. osnutek zakona o pravnem položaju verskih skupnosti v Socialistični 
republiki Sloveniji; 

5. volitve in imenovanja; 
6. vprašanja delegatov. 
Ali kdo predlaga kakšno spremembo oziroma dopolnitev dnevnega reda? 

(Nihče.) Ugotavljam, da je predlog dnevnega reda sprejet. 
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Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, na odobritev zapisnika 
19. seje zbora. 

Osnutek zapisnika 19. seje zbora ste prejeli. Ali predlaga kdo kakšno 
spremembo ali dopolnitev? (Nihče.) Dajem odobritev zapisnika na glasovanje. 
Prosim, kdor je za to, da se predlagani zapisnik odobri, naj dvigne roko! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je družbenopolitični zbor soglasno odobril zapisnik 19. seje 
zbora. 

Preden preidemo na posamezne točke dnevnega reda, vas obveščam, da 
smo se predsedniki zborov dogovorih, da bomo na skupnem zasedanju Zbora 
združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora poslušali: 

1. informacijo o doseženem dogovoru o mejnih in drugih vprašanjih med 
Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Italijo, ki jo bo 
podal podpredsednik Izvršnega sveta tovariš Rudi Cačinovič; 

2. obrazložitev k 2. točki dnevnega reda, to je k poročilu o uresničevanju 
ustavnih določb o organiziranosti in pripravah družbe na splošni ljudski 
odpor in k predlogu za izdajo zakona o ljudski obrambi v Socialistični republiki 
Sloveniji z osnutkom zakona, ki jo bo podal tovariš Miha Butara, član Izvršnega 
sveta in republiški sekretar za narodno obrambo, in 

3. ekspoze k 3. točki dnevnega reda, to je k aktualnim problemom nadalj- 
njega razvoja krajevnih skupnosti v Socialistični republiki Sloveniji in k pred- 
logu stališč, priporočil in sklepov o nadaljnjem samoupravnem razvoju krajev- 
nih skupnosti v Socialistični republiki Sloveniji, ki ga bo podal tovariš Roman 
Florjančič, predsednik Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora 
občin. 

Po končanem skupnem zasedanju bodo zbori nadaljevali z delom na ločenih 
sejah. Zato prekinjam sejo Družbenopolitičnega zbora in vas vabim, da gremo 
v veliko skupščinsko dvorano. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.15 in se je nadaljevala ob 11.20.) 

Predsednik Stane Markič: Prehajamo na 2. točko dnevnega 
reda, to je na poročilo o uresničevanju ustavnih določb o organiziranosti in 
pripravah družbe na splošni ljudski odpor in na predlog za izdajo zakona o 
ljudski obrambi Socialistične republike Slovenije z osnutkom zakona. 

Poročilo in predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona je Skupščini SR 
Slovenije predložil Izvršni svet. Izvršni svet predlaga, da obravnavamo predlog 
za izdajo zakona o ljudski obrambi Socialistične republike Slovenije z osnutkom 
zakona v smislu 2. odstavka 250. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije tako, 
da se prva in druga faza zakona združita. 

Gradivo sta obravnavala naš Odbor za družbenopolitični sistem in Zakono- 
dajno-pravna komisija. Poročili ste prejeli. 

Prejeli ste tudi predloge za spremembo oziroma dopolnitev osnutka za- 
kona, ki sta jih poslali skupščini občin Litija in Žalec. Uvodno obrazložitev 
k tej , točki smo že slišali. Posredoval jo je član republiškega Izvršnega sveta 
tovariš Miha Butara. Zeli poročevalec Odbora za družbenopolitični sistem še 
dopolniti poročilo odbora? (Ne.) 

Na glasovanje dajem predlog Izvršnega sveta in Odbora za družbenopolitični 
sistem, da se prvi dve fazi sprejemanja zakona, to je predlog za izdajo zakona 
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in zakonski osnutek, združita. Prosim, ali želi kdo v zvezi s tem razpravljati? 
(Ne.) Dajem predlog na glasovanje! Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, 
da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog Izvršnega sveta. 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Vrtar! 

Avgust Vrtar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V obrazložitvi predlagatelja k osnutku zakona o ljudski obrambi je rečeno, da so 
razlogi za sprejem novega zakona o ljudski obrambi Socialistične republike 
Slovenije predvsem ustavne določbe, ki opredeljujejo delovne ljudi in občane 
kot oblikovalce politike na področju ljudske obrambe, nosilce obrambnih pri- 
prav in v vojni izvajalce splošne ljudske obrambe. Menim, da moramo osnutek 
zakona o ljudski obrambi ocenjevati prav s stališča, koliko normativno uveljav- 
lja navedeno ustavno opredelitev, koliko zagotavlja učinkovito obrambo, pa 
tudi s stališča, koliko smo to opredelitev že uveljavili v naši vsakdanji praksi. 

Splošna ljudska obramba je oblika in vsebina obrambne organizacije Jugo- 
slavije. Ne pomeni le enoten sistem organiziranja, pripravljanja ter udejstvo- 
vanja v oboroženi borbi in drugih oblikah odpora, temveč predvsem novo druž- 
beno razmerje, kjer je človek ustvarjalec obrambne organizacije, s katero 
uresničuje svoj in skupni interes, obrambo domovine in varovanja z ustavo 
določene družbene ureditve. Splošna ljudska obramba je naša pot podružbljanja 
obrambnih zadev ter je revolucionarni proces in trajni interes delavskega 
razreda, narodov in narodnosti Jugoslavije, kakor je to zapisano v dokumentih 
X. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije. 

Socialistična samoupravna ureditev in sistem splošne ljudske obrambe 
sta medsebojno odvisna. Sistem splošne ljudske obrambe se lahko gradi in 
uresničuje le na samoupravnih temeljih zgrajene družbe. Ta družba pa se 
lahko najbolj uspešno brani z uresničevanjem splošne ljudske obrambe kot 
dejavnika odvračanja od agresije in kot najboljše možne oblike upiranja vsaki 
agresiji. Moč in učinkovitost splošne ljudske obrambe sta odvisna od moči in 
učinkovitosti samoupravne socialistične ureditve, od razvitosti samoupravnih 
in delegatskih razmerij, od dejanskih vplivov vseh subjektov družbe, predvsem 
pa delovnih ljudi in občanov na zadeve ljudske obrambe vse do uresničitve 
načela, da je obramba stvar vsakega delovnega človeka in občana. 

Ta ugotovitev še posebej velja za vojna razmerja. Pomisleki, ali je samo- 
upravna organizacija družbe primerna za vodenje obrambne vojne v sodobnih 
pogojih, so izraz nerazumevanja bistva in vsebine tako samoupravljanja kakor 
tudi zamisli o splošni ljudski obramlbi. Samoupravni socialistični sistem je 
temelj, na katerem je zgrajena splošna ljudska obramba — conditio sine qua non 
njenega obstoja. Kdor bi v pogojih vojne omajal ta temelj, bi istočasno omajal 
ah porušil našo obrambno sposobnost. 

Samoupravno organiziran delovni človek in občan, ki je organiziran tudi 
kot država, bo med vojno uporabil vse svoje sile, še posebej oborožene, v boju 
proti napadalcu. Pri tem se ne bo odrekel samoupravljanju, kajti namen in 
smisel splošne ljudske obrambe je ohranitev in varovanje samoupravnega so- 
cialističnega reda, kar je razredni, politični in nacionalni interes vseh delovnih 
ljudi in občanov vseh narodov in narodnosti. 

Menim, da poročilo zgovorno kaže na našo usmeritev in na že dosežene 
uspehe. Ravnali pa bi nesmotrno, če bi se zadovoljili z doseženim. Predvsem 
bi rad poudaril nujo, da več storimo, kakor radi pravimo, v bazi, v krajevni 
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skupnosti in v temeljni organizaciji združenega dela, kajti prav delovni ljudje 
in občani, organizirani v združenem delu in krajevni skupnosti ter v družbeno- 
političnih in drugih organizacijah, bodo uresničevali splošno ljudsko obrambo. 
Vodili bodo oborožen boj in druge oblike odpora, Zato moramo predvsem 
njih organizirati in usposobiti, da bodo v vojni učinkoviti, predvsem pa jih 
moramo pridobiti, da bo splošna ljudska obramba resnično izraz volje in hotenja 
vsakega občana. 

Zastavljena pota organiziranja, pripravljanja in urej.anja, menim, da služijo 
temu cilju, velja pa zastavljeno le še bolj domiselno, poglobljeno in dosledno 
uresničevati. Prav tako menim, da osnutek zakona uveljavlja ta načela ter po- 
meni nov korak k podružbljanju obrambnih zadev in nov prispevek k učin- 
kovitosti naše obrambe; zato ga podpiram. 

Glede posameznih določb imam nekaj pomislekov, ki bi jih morda veljalo 
upoštevati pri sestavljanju predloga zakona: 

V členu 18, zadnji odstavek, je določeno, da krajevna skupnost lahko 
oblikuje, oborožuje, opremlja in strokovno usposablja svoje enote teritorialne 
obrambe (v oklepaju je rečeno »narodne zaščite«) v skladu z obrambnim 
načrtom občine. V členu 305 ustave SR Slovenije ter v členu 18 zakona o ljudski 
obrambi Jugoslavije so taksativno navedeni subjekti ustanavljanja enot terito- 
rialne obrambe, in to občine, republike ter organizacije združenega dela, ne pa 
tudi krajevne skupnosti. Mislim, da krajevna skupnost mora imeti enotne terito- 
rialne obrambe. Da bi lahko opravljala v vojni svojo funkcijo, zato iniciativo, da 
naj jih ima, podpiram. Ne vem pa, če je prav, da jih ona sama oblikuje glede 
na navedena ustavna in zakonska določila. 

S tem vprašanjem je tudi povezano vprašanje naziva »narodna zaščita«. 
Znana mi je geneza tega naziva, ne vem pa, če je adekvaten za nove pogoje, 
posebno še, ker uvajamo tudi izraze, kot so prostorne enote, manevrske enote, 
diverzantske enote, partizanske enote po ustavi enotne teritorialne obrambe in 
jugoslovanske ljudske armade. Ne vem, če je predlagatelj dosegel soglasje glede 
naziva s predlagatelji v drugih republikah oziroma z organi federacije; ali pa 
bomo imeli po republikah različne nazive. Tudi ne vem, če je nujno, da to 
rešuje zakon. Morda bi bilo to lahko predmet podzakonskega urejanja. 

Še eno vprašanje oziroma pomislek: V členih 81 in 82 se opredeljuje značaj 
in način organiziranja, naloge ter dopolnjevanje enot narodne zaščite. Ne vidim 
razloga za posebno urejanje teh enot, če so po osnutku zakona sestavni del teri- 
torialne obrambe. 

V zakonu se uporablja naziv »republiški štab za teritorialno obrambo« ter 
»komandant republiškega štaba za teritorialno obrambo-«. Danes sem že opazil 
pri izvajanju sekretarja za narodno obrambo tovariša Butara, da je uporabljen 
naziv »komandant republiške teritorialne obrambe«. Mislim, da je to novo 
besedilo. Glede tega, ah naj bo to poveljnik ali komandant, bo verjetno moral 
kakšen jezikoslovec povedati, kaj je prav. 

V členu 21 je določeno, da odbor krajevne skupnosti za ljudsko obrambo, 
ki ga imenuje svet krajevne skupnosti, izdeluje obrambni načrt, v 19. členu 
pa da ga sprejema svet krajevne skupnosti. V členu 29 je določeno, da odbor 
za ljudsko obrambo, ki ga ustanavlja delavski svet ali drug ustrezen organ 
v organizaciji združenega dela, sprejema načrt, če v statutu ni drugače določeno. 
Ne vem, ali je nujno različno rešiti pristojnosti odborov za ljudsko obrambo 
v krajevni skupnosti in v organizaciji združenega dela. In ali je sploh nujno, 
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da ta določila pridejo v zakon? Naj bo to stvar statuta krajevne skupnosti 
oziroma temeljne organizacije združenega dela. 

Predsednik Stane Markič : Kdo želi besedo? Tovariš Golob, prosim! 

Ludvik Golob: Tovarišice in tovariši! Ekspoze sekretarja za narodno 
obrambo tovariša Butare je zelo pomembno dopolnil poročilo o uresničevanju 
ustavnih načel o organiziranosti in pripravah družbe na splošni ljudski odpor. 
Zato se mi zdi, da ni potrebno k temu poročilu posebej izraziti nekaterih 
kritičnih pripomb, ki so bile dane v razpravi tako v Odboru za družbeno- 
politični sistem kakor tudi v Koordinacijski komisiji pri Republiški konferenci 
Socialistične zveze, ki me je pooblastila, da bi take kritične pomisleke prenesel. 
Zdi se mi namreč, da je to v ekspozeju pojasnjeno in da je dan konkreten 
odgovor na vsa odprta vprašanja, ki so se v razpravi v zvezi s tem pojavila. 

Prvič je šlo za to, da poročilo ni dovolj konkretno opredelilo nekaterih de- 
javnosti in dejavnikov pri dosedanjem uresničevanju koncepta ljudskega od- 
pora. Druga pripomba je, da je poročilo v nekaterih točkah glede na vse dejav- 
nosti in vse organe, ki se vključujejo v priprave za splošni ljudski odpor, pre- 
malo kritično. Tretje vprašanje je v zvezi s tem, da je bilo premalo rečeno, do 
kje smo prišli tudi pri tej komponenti oboroženega dela. Mislim, da so z uvod- 
nim ekspozejem vse stvari pojasnjene. 

V zvezi z osnutkom zakona ste prejeli nekatere pripombe in mnenja odbora. 
Želel bi nekatera vprašanja vendarle še pojasniti, hkrati z motivi in nagibi, 
ki so bili prisotni v razpravi, po kateri smo potem tudi sprejeli nekatere kon- 
kretne pobude in predloge v zvezi z dopolnitvijo ali spremembami posameznih 
členov. Mnenja smo bili, da so pravilno opredeljene osnove zakona, predvsem 
pri opredelitvi, da je delovni človek in občan tisti, ki se pripravlja na obrambo 
bodisi neposredno bodisi organizirano v svojih samoupravnih skupnostih in v 
drugih oblikah organiziranih priprav. Tako izhaja zakon iz načela, da mora 
vsak občan, vsak državljan nuditi odpor agresorju, kadarkoli in kjerkoli se 
pojavi. 

Da bi dosledno spoštovali to načelo, smo v razpravi vendarle prišli do 
nekaterih konkretnih dopolnilnih predlogov. Prvo vprašanje, ki ga želim po- 
udariti, je povezano z naslednjo točko dnevnega reda, z razpravo o krajevnih 
skupnostih. Zakon namreč posega v nekatere institucionalne razmere in samo- 
upravne odnose v krajevni skupnosti, glede česar smo imeli pripombe v odboru. 

Mislim, da je tovariš Butara v svojem ekspozeju že izrazil dvom, ali je 
moč sprejeti vse pobude iz današnje razprave, da naj bi bile nekatere zadeve, 
ki so v pristojnosti bodisi samoupravnih skupnosti ali krajevnih skupnosti in 
temeljnih organizacij in drugih, predmet sankcioniranja s tem zakonom. Rekel 
je, da bo verjetno take predloge treba zavrniti. 

Ker se je tudi ekspoze'tovariša Florjančiča dotaknil teh vprašanj, želim o 
tem nekaj več povedati. Po sprejemu novih ustav, zlasti po kongresih Zveze 
komunistov, se boj za uresničevanje novih odnosov v krajevni skupnosti vse 
bolj intenzivno odvija. Analiza nekaterih poglavitnih vprašanj, ki se nanašajo 
na samoupravno preobrazbo krajevnih skupnosti, ki je predložena v razpravo 
za današnjo sejo, nam omogoča, da k III. poglavju osnutka zakona o ljudski 
obrambi' ponudimo sestavljalcu zakona konkretna mnenja, pripombe in pred- 
loge glede vloge, pravic in odgovornosti občanov, organiziranih v krajevnih 
skupnostih. 

20 
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Prvo, kar želim poudariti, je proces ustavne preobrazbe pri oblikovanju 
krajevnih skupnosti kot naravnih celot, to je takšnih zaokroženih življenjskih 
skupnosti, ki bodo omogočale občanom neposredno samoupravno odločanje o 
njihovih skupnih zadevah. Proces prostorskega oblikovanja krajevnih skup- 
nosti je še vedno v teku. Pri kriterijih za prostorsko oblikovanje krajevnih 
skupnosti, kot so strnjenost urbanih središč, gravitacija k nekemu gospodar- 
skemu in kulturnemu središču, komunikacijske zveze itd., se vse premalo 
upošteva tudi vidik vloge krajevne skupnosti v konceptu ljudskega odpora. 
Nujno je, da družbenopolitične organizacije, občani in vsi samoupravni sub- 
jekti ta pomembni vidik upoštevajo, ko sprejemajo ocene o pogojih glede pro- 
storskega oblikovanja krajevne skupnosti. 

Zelo pomembno je vprašanje institucionalne zgradbe krajevne skupnosti. 
Iz gradiva, ki je predmet današnje razprave, je razvidno, da so se v veliki 
večini v krajevnih skupnostih ustalile naslednje oblike in organi samouprav- 
ljanja: zbor delovnih ljudi, zbor delegatov, svet krajevne skupnosti, odbori za 
ljudski odpor, štab civilne zaščite, odbor za družbeno samozaščito, poravnalni 
sveti itd. 

V predlogu stališč1, kot sem že prej omlenil, se v drugem odstavku 9. po- 
glavja predlaga, da se organizacija samoupravljanja v krajevni skupnosti pri- 
lagodi razmeram, velikosti in stopnji razvitosti krajevne skupnosti, potrebam 
in interesom njenih prebivalcev in nalogam, ki so si jih zastavili, pri čemer pa 
ne sme priti do bistvenih razlik pri organizaciji organov krajevne skupnosti, 
ki bi imele za posledico tudi različne pravice in dolžnosti teh organov. Skratka, 
vsa vprašanja notranje samoupravne zgradbe krajevne skupnosti so stvar ob- 
čanov, ki jo uredijo s svojim statutom. To so bili tudi osnovni razlogi, da je 
Odbor zavrnil, da bi z republiškim zakonom posegli v temeljna razmerja insti- 
tucionalne zgradbe v krajevni skupnosti. Predlagamo, da se v osnutku zakona 
v členih 19 in 20 črtajo besede »ki jih sprejema najvišji organ samoupravljanja 
v krajevni skupnosti«. 

Na seji koordinacijskega odbora pri Republiški konferenci SZDL, na 
kateri je tekla razprava o osnutku zakona, je bilo ugotovljeno, da je največ 
pripomb k zakonu, ker ni dovolj jasno opredelil vprašanja organiziranja kra- 
jevne skupnosti v splošnem ljudskem odporu. Pripombe zlasti zahtevajo, da se 
z zakonom konkretno opredelijo pravice in dolžnosti posameznih organov kra- 
jevne skupnosti, zlasti sveta krajevne skupnosti, odbora za ljudski odpor v 
krajevni skupnosti in podobno. Koordinacijski odbor me je zadolžil, da vas s 
temi sugestijami in predlogi seznanim. Hkrati pa tudi predlaga, da naj Družbe- 
nopolitični zbor jasno opredeli svoja stališča do tega vprašanja. Ce bo zbor 
upošteval pripombe in stališča Odbora za družbenopolitični sistem, bo take 
predloge nujno moral zavrniti kot nesprejemljive. Če pa meni, kot je napisano 
v predlogu zaključkov in sklepov pod 4. točko, da naj bi glede posameznih 
vprašanj tudi z republiškimi zakoni posegali v institucionalno zgradbo in samo- 
upravne odnose v krajevni skupnosti, potem je to zelo načelno vprašanje, do 
katerega bi morali zavzeti zelo jasno stališče; tudi zaradi ravnanja v bodoče, 
ko borno sprejemali druge zakone. 

V zvezi z opredelitvijo vloge civilne zaščite v zakonu je odbor menil, da 
je vloga civilne zaščite v zakonu preveč usmerjena samo na reševanje posledic 
v zvezi z naravnimi katastrofami in posledicami vojnih dejstev. Njeno funkcijo 
bi morali širše opredeliti, in sicer v smislu varstva in reševanja ljudi ter pre- 
moženja,' skratka, opredeliti bi morali tudi preventivno funkcijo. Menim, da 
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se je tovariš sekretar v uvodnem referatu do tega vprašanja zelo jasno opre- 
delil in podprl misli, ki smo jih tu izrazili. Mislim, da bi bilo prav, da se pri- 
pombe sprejmejo.'Ker je ustavna dolžnost vsakega sposobnega občana, da se 
napadalcu upre, tudi z orožjem, bi morali to na primeren način v zakonu reči 
tudi za enote civilne zaščite. 

Pri V. poglavju zakona se je v razpravi v odboru in tudi v koordinacijskem 
odboru zastavilo načelno vprašanje glede narodne zaščite. Ni jasno, ali je na- 
rodna zaščita sestavni del teritorialne komponente oboroženega dela in ali se 
vsa vprašanja, ki zadevajo oboroževanje, urejanje itd., urejajo enako kot za 
teritorialno komponento. Razprava se je enotno zavzemala, da naj bo narodna 
zaščita prvina temeljnih samoupravnih skupnosti in da jo je nujno zastaviti 
bolj fleksibilno, da bi občan poleg vojne, delovne in druge obveznosti v vojnem 
času lahko prevzel v določeni situaciji tudi funkcijo narodne zaščite. Skratka, 
širše pojmovana narodna zaščita naj bo tista oblika, ki omogoča realizacijo 
načela oboroženega ljudstva v odporu zoper sovražnika. 

Pripomba Odbora k osnutku zakona je bila, da se v zakonu nikjer ne 
omenja idejno-politično delo in vzgoja v teritorialnih enotah. Zato smo omenili 
potrebo, da se to opredeli v zakonu. Prav tako smo menili, da naj se funkcija 
politkomisarja zadrži, pri čemer naj skrbi za organiziranje in izvajanje idejno- 
politične vzgoje v teritorialnih enotah. Tudi iz dosedanjih izkušenj razvoja 
teritorialnih enot v SR Sloveniji je bila funkcija politkomisarja pozitivno 
ocenjena. 

Politični komisarji so tisti člen v občinskih in pokrajinskih štabih ter 
na ravni republike, ki so tudi do sedaj bili vključeni v politične strukture, v 
politične organe in ki so usklajevali svoje idejno-politično delo tudi v terito- 
rialnih enotah. Menimo, da to ne pomeni v nobenem smislu spreminjanja 
principa enonačelstva. Zatorej ne gre za pravioo sprejemanja odločitev s 
komandantom, ampak za zelo jasno opredelitev funkcije idejno-politične vzgojne 
dejavnosti. 

O nazivu funkcije političnega komisarja je bilo govora tudi na sejah Ko- 
ordinacijske komisije. Osnovna misel je bila, da je potrebno to funkcijo bolj 
jasno opredeliti v zakonu. Nekateri posamezniki so tudi menili, da se ta funkcija 
v teritorialnih enotah poistoveti z ureditvijo v Jugoslovanski ljudski armadi. 
Menim, da je dovolj razlogov, ki utemeljujejo potrebo, da se funkcija polit- 
komisarja v teritorialnih enotah zadrži in opredeli v zakonu. 

V Odboru kakor tudi v Koordinacijski komisiji so bili izrečeni pomisleki 
glede 10. poglavja osnutka zakona, ki ureja sistem financiranja ljudske obrambe. 
Pripombe so bile, da je vprašljivo, če so rešitve v zakonu v skladu s sistemom 
splošne in skupne porabe v smislu ustavnih rešitev. Zato v celoti podpiram 
sekretarja, ki je v ekspozeju rekel, da je to vprašanje treba ponovno kom- 
pleksno proučiti. Mislim, da bi lahko podprli tako zahtevo. 

Predsednik Stane Markič: Kdo še želi besedo? Prosim, tovariš 
Kotnik, namestnik republiškega sekretarja za narodno obrambo! 

Stane Kotnik: Tovariš predsednik, tovariši delegati! V svoji razpravi 
bi kot predstavnik Republiškega sekretariata za ljudsko obrambo pojasnil nekaj 
stališč, povedanih tako v ekspozeju in obrazložitvi kot v današnji razpravi. 

Glede ustanavljanja enot teritorialne obrambe v krajevnih skupnostih, ne 
glede na to, ali naj te enote nosijo naziv »narodna zaščita« ali pa »enote terito- 
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rialne obrambe«, je bil v Beogradu z dogovorom republik dosežen sporazum, da 
ustava tega izrecno ne določa za krajevne skupnosti, vendar te pravice tudi izrec- 
no ne izključuje. V skladu z razvojem krajevne skupnosti, z njenim položajem 
in opredelitvijo njene vloge v našem samoupravnem sistemu, o čemer je bila 
na skupni seji danes že razprava, pa je bilo zavzeto stališče, da je treba dati 
pravico tudi krajevnim skupnostim in temeljnim1 organizacijam združenega dela, 
da take enote ustanavljajo. Seveda z dodatkom, da so to skupne enote oboro- 
ženih sil ustanavljajo v skladu z obrambnim načrtom občine. Ali te enote v kra- 
jevni skupnosti pojmovati kot oboroženo ljudstvo v primeru agresije ali pa so to 
samo del rednih enot teritorialne obrambe, je povsem politično vprašanje. Stri- 
njal bi se tudi s tovarišem Golobom, ki je predlagal, da je treba to stvar sistem- 
sko rešiti. In verjetno bodo predlagatelj in drugi dejavniki o tem predložili 
ustrezno rešitev. 

Ali »komandant« ali »poveljnik«? V dogovoru z republikami je bilo za 
Slovenijo sprejeto, ker imamo dva izraza, ki sta se uporabljala že v NOB in 
tudi pozneje, da naj ostane za štabe enot teritorialne obrambe naziv »ko- 
mandant«, za štabe civilne zaščite pa poveljnik. 

Glede vprašanja, ali naj obrambni načrt krajevne skupnosti sprejema svet 
krajevne skupnosti, v temeljnih organizacijah združenega dela pa odbor za 
ljudsko obrambo, naj pojasnim tole: načelno je bilo sprejeto stališče, da obramb- 
ne načrte, ki so, kot veste, temeljni dokumenti obrambnih priprav po ustavi, 
sprejemajo samoupravni organi. Toda zaradi tajnosti v določenih sistemih, ki 
so izredno pomembni in občutljivi z obrambnega vidika, je bilo glede temeljnih 
organizacij združenega dela zavzeto stališče, da ta načrt sprejema odbor za 
ljudsko obrambo, če s statutom ni drugače določeno. Gre namreč za nekatere 
sisteme, kot so železnica, elektrogospodarstvo, PTT sistem, kjer je vprašljivo, 
ali vse te zadeve, ki jih vsebuje obrambni načrt na sedanji stopnji obrambne 
pripravljenosti in sedanji stopnji potencialne nevarnosti ter ogroženosti naše 
države lahko že sedaj damo popolnoma v pristojnost samoupravnih organov, za 
katere vemo, da se zelo pogosto menjavajo'. Ne gre pri tem za to, da tem ljudem 
ne bi zaupali, ampak za to, da ne bi ti podatki na kakršenkoli način odtekali k 
nepoklicanim osebam. 

Glede razprave tovariša Goloba bi pojasnil, da so njegovi predlogi spre- 
jemljivi tudi za predlagatelja, o nekaterih zadevah pa bo treba verjetno še 
razpravljati. Mislim, da je pravilno postavil, da je potrebna zanje politična 
odločitev: ah opredeliti organiziranost krajevne skupnosti na področju ljudske 
obrambe, ki je seveda samo del družbenih aktivnosti, ali pa prepustiti samo- 
upravnim organom, da sami določajo v svojih statutih natančnejšo organi- 
ziranost ljudske obrambe. Mi smo zavzeli stališče, da je treba tam, kjer se 
zahteva enotnost obrambnega sistema v repubhki Jugoslaviji, stvar enotno 
rešiti, bodisi z zakonom bodisi z dogovorom, v drugih žadevah pa prepustiti 
samoupravi, da to sama uredi. 

Oboroževanje civilne zaščite je sistemsko vprašanje, ki je rešeno v zveznem 
merilu. Dokler se to stališče ne spremeni, verjetno drugega predloga ne bomo 
mogli nuditi. 

Enote civilne zaščite so namenjene predvsem za reševanje ljudi in 
premoženja. Strinjamo se s pripombo, da je treba bolj opredeliti preventivno 
vlogo; pa ne samo enot civilne zaščite, ampak vsega prebivalstva in vseh 
drugih enot, včasih tudi oboroženih. Sicer pa je bistveno po našem mnenju 
drugo vprašanje, namreč, da se noben državljan ne more opredeljevati v pri- 
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meru stvarne potrebe, ali se bo vključil v oborožen boj ali ne. Menimo, da je 
treba poudariti kot primarno dolžnost borbo zoper agresorja. Ljudje se morajo 
pripravljati na opravljanje te dolžnosti v vojni. Ce agresor pride pred vrata,« 
kot temu pravimo, potem je vsekakor dolžnost vsakega, ne glede na to, kakšno 
dolžnost je prej opravljal, da se temu agresorju upre z orožjem. In verjetno 
bo v tem smislu treba poskrbeti, da bo orožje tudi nekje na razpolago in 
pri roki. 

Glede komisarjev je bilo med republikami zavzeto stališče, da se komi- 
sarji ne uvajajo v enote kot enakovredni položaju komandantov. Torej se v 
vseh enotah oboroženih sil, tako v JLA kakor tudi v teritorialni obrambi, izvede 
sistem enostarešinstva. Prav gotovo je bila utemeljena pripomba, tako koordina- 
cijskega odbora Socialistične zveze kakor tudi vašega odbora za družbeno- 
politični sistem, da družbenopolitično delo verjetno ni dovolj poudarjeno v 
zakonu; to se gotovo lahko še naredi. In tudi se lahko določi, da za to delo 
odgovarjajo in ga vodijo pomočniki komandantov za moralno-politično delo, 
čeprav to ni v skladu z dogovori med republikami. Lahko bi zadržali tudi naziv 
komisarja, vendar bi ga potem morali opredeliti, da vodi politično delo kot 
pomočnik komandanta. Vsekakor mora biti sistem enostarešinstva zagotovljen. 

Glede financiranja se popolnoma strinjamo z vsemi mnenji, tako s tistimi, 
ki so bila dana v ekspozeju, in tudi s tistimi, ki jih je dal tovariš Golob oziroma 
ki jih je imel Odbor za družbenopolitični sistem. 

Predsednik Stane Markič: Želi še kdo razpravljati? (Ne.) Potem 
mi dovolite, da še jaz nekaj rečem. Zdi se mi, da bi bilo zelo dobro, če bi 
predlagatelj določbe zakona podrobneje pregledal glede ustavne opredelitve 
republike kot države v sklopu Socialistične federativne republike Jugoslavije in 
glede ustavnih določb, ki govorijo, da v skladu s temeljnim sistemom ljudske 
obrambe le-to organizira na svojem območju socialistična republika. To pomeni, 
da v okviru enotnega sistema obrambe in enojnega poveljevanja pade na repu- 
bliko vsa odgovornost za organiziranje splošnega ljudskega odpora, teritorialnih 
enot in obrambne sposobnosti oboroženega naroda. S tem v zvezi se mi zdi, da 
bi bilo zelo koristno pregledati medsebojna razmerja med teritorialnimi enotami 
in njihovimi vodstvi ter suverenom, državo, da tako rečem, se pravi Pred- 
sedstvom republike, ki ima v ustavni ureditvi funkcijo komandanta teritorialnih 
enot. S tem seveda, da ostane funkcija vpjaškega poveljevanja na komandantu 
oziroma štabih teritorialnih enot. 

Drugo, kar bi hotel povedati, je v zvezi z narodno zaščito. Po mojem 
mnenju je nesprejemljiva teza, da je narodna zaščita samo del in oblika teri- 
torialne enote. Narodna zaščita je po mojem mnenju oblika organiziranih 
delavcev in delovnih ljudi, ne samo za eventualno agresijo, ampak za zaščito 
njihovega samoupravnega sistema, premoženja, odločanja, skratka za ohranje- 
vanje tega, kar imajo, ter dajanje odpora kakršnimkoli oblikam, ki bi hotele 
posegati v naš družbeni red, v naše družbeno premoženje, v naše samoupravne 
odnose in tako dalje. Zato vidim vlogo narodne zaščite ne samo v oboroženi 
borbi oziroma ob eventualni agresiji sovražnika, ampak tudi v današnji mirni 
situaciji, pa tudi v eventualnih kriznih situacijah, ki prav tako terjajo organi- 
zacijo naroda, organizacijo delavcev, delovnih ljudi v podjetju in v krajevni 
skupnosti proti eventualnim družbeno nesprejemljivim pojavom. Seveda ima 
taka narodna zaščita, ki normalno deluje v mirnem! času, svojo funkcijo verjet- 
no v še večji meri tudi v času agresije. Tedaj se vključuje v teritorialne enote, 
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da jih dopolnjuje in opravlja tiste naloge, ki so ji dane v okviru enotnih obramb- 
nih načrtov. 

Podpiram tovariša Goloba, da naj zadržimo funkcijo komisarja v terito- 
rialnih enotah. To funkcijo formalno pravno imamo v sedanjem zakonu. Mislim, 
da bi bilo zelo koristno, da bi pri tem upoštevali izkušnje iz narodnoosvobodilne 
borbe, pa če hočete tudi izkušnje iz obdobja, ko smo komisarja v oboroženih 
silah ukinili. Če kje, potem se mi zdi, da je taka funkcija še posebej potrebna 
v teritorialnih enotah, kjer sta način dela in politična aktivizacija drugačna 
kot v rednih enotah Jugoslovanske armade. Brez živega idejno-političnega 
dela v teritorialnih enotah, v mirnem ali v vojnem času, ne bomo mogli dobro 
razvijati funkcije in nalog, ki jih teritorialne enote imajo. Zato se mi zdi, da 
bi bilo koristno zadržati to funkcijo v teritorialnih enotah ne glede na to, 
kako se bo celotna stvar speljala s tako imenovanim enostarešinskim povelje- 
vanjem. Na ta problem je treba gledati iz nasprotne smeri: ne biti obremenjen 
s problemom enostarešinskega poveljevanja, ampak bolj s tem, kako ustvariti 
idejno-politično enotnost pripadnikov teritorialne enote in v skladu s tem 
opredeliti tudi poveljevanje, tako da ne more priti do konfliktov, kadar gre za 
odločanje. 

Besedo ima Beno Zupančič. 

Beno Zupančič: Tovariši v razpravi so načeli nekatera termino- 
loška vprašanja. V zvezi s tem bi prisil predlagatelja, če vzame v pretres neko 
misel, ki se tiče terminologije, vendar pa ne samo terminologije. V celotnem 
zakonu uporabljamo izraz ljudska armada. Ne vem, zakaj bi narodno zaščito 
imenovali narodna zaščita. To je nekaj, o čemer bi bilo treba še razmisliti, 
kadar gre za krajevno skupnost. In v zvezi s tem bi bilo dobro razmisliti tudi 
o tem, ali ne bi za enote, ki so predvidene kot narodna zaščita v temeljnih 
organizacijah združenega dela, zlasti pa mislim na delovne organizacije v 
gospodarski proizvodnji, uporabili nekatere izraze, ki imajo veliko bolj. socialni 
kot splošni poudarek. Celo med zadnjo vojno, ko je bil odstotek delavstva v 
jugoslovanski družbi zelo majhen v primerjavi s sedanjim, smo imeli delavske 
bataljone, rudarske bataljone ipd. Treba bi bilo o tem razmisliti, med drugim 
tudi zaradi tega, ker bo imel sleherni spopad, kakršenkoli bo, tudi svoje raz- 
redne korenine. 

Predsednik Stane Markič: Kdo še želi besedo? Tovariš Mermolja, 
prosim! 

Pavel Mermolja: Nisem se mislil oglasiti, ker pa je sprožen problem 
v zvezi s političnimi komisarji v enotah teritorialne obrambe, bi rad povedal, 
da ta problem v praksi resnično obstaja. Eno je tisto, kar zvemo od starejših 
članov teh naših enot, ki so bili v NOB, drugo pa so hotenja, ki hočejo po 
svoje tolmačiti. Tretji problem, ki je v praksi največji, pa je velika razlika 
med formalnimi vojaškimi čini, med komisarji in komandanti oziroma člani 
štabov teritorialnih enot. Do tega je prišlo, ker nismo uvedli partizanskih 
oznak, o katerih je bilo veliko govora. 

V Novi Gorici smo imeli v ponedeljek vSi delegati primorskih občin in 
Postojne sestanek s pokrajinskim štabom teritorialne obrambe, na katerem 
smo obravnavali osnutek zakona o narodni obrambi. V glavnem smo ta osnutek 
podprli s tem. Obravnavali pa smo tudi nekatere stvari, ki nas motijo. 
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Govora je bilo o tem, naj bi bilo financiranje ljudske obrambe tudi za leto 
1976 enotno urejeno in naj bi imele vse občine glede tega enako stopnjo. 

Samozaščita je v osnutku zakona premalo obdelana glede na njeno po- 
membnost. Nasprotno pa je teritorialna obramba preširoko obdelana. Bolj naj 
bi se pri tem držali predpisov Jugoslovanske ljudske armade, ne pa, da v tem 
zakonu tako na široko obravnavamo določene stvari. 

Glede nalog, za katere je v osnutku zakona odgovorna krajevna skupnost, 
je vprašanje, kako jih izpolnjevati, dokler ne bo urejeno financiranje krajevnih 
skupnosti. Ob tem je tudi problem manj in bolj razvitih občin oziroma krajev- 
nih skupnosti v teh občinah. Konkretno smo obravnavali občino Tolmin, ki 
ima zelo dolgo državno mejo, in prišli do prepričanja, da taka občina v taki 
obliki razvitosti, kot je danes, ni sposobna opravljati vseh nalog, ki jih zakon 
daje v zvezi z narodno obrambo. Ocena je, da bi ena taka obmejna občina za 
vse priprave rabila približno 500 milijonov S din letno. 

V zvezi z ekspozejem tovariša Butare bi imel samo eno osebno pripombo: 
Prav je, da iščemo razne oblike izobraževanja občanov v krajevnih skupnostih; 
vendar mislim, da se moramo pri tem obnašati malo bolj stabilizacijsko. Če so 
taki načini izobraževanja organizirani v krajevnih skupnostih, zaradi tega ne 
bi smelo trpeti združeno delo. Namreč, če človeka vzamemo z delovnega mesta 
in ga izobražujemo, mora biti organizacijsko to tako urejeno, da združeno delo 
ne bo trpelo. 

Predsednik Stane Markič: Prosim, želi še kdo besedo? (Ne.) Potem 
predlagam, da sprejmemo naslednji sklep: 

1. Družbenopolitični zbor sprejema poročilo o uresničevanju ustavnih določb 
o organiziranosti in pripravah družbe na splošni ljudski odpor. 

2. Predlog za izdajo zakona o ljudski obrambi Socialistične republike Slo- 
venije in osnutek tega zakona se sprejmeta. 

3. Predlog zakona naj pripravi Izvršni svet. 
4. Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni svet upošteva pripombe, pred- 

loge in stališča, dane v poročilih skupščinskih teles, ter pripombe in predloge, 
izražene v razpravi in na seji zbora. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel sklep o sprejemu 
predloga za izdajo zakona o ljudski obrambi Socialistične republike Slovenije 
in osnutka zakona. 

Predlagam, da zamenjamo vrstni red točk dnevnega reda in da preidemo 
na 4. točko dnevnega reda, na osnutek zakona o pravnem položaju 
verskih skupnosti v Socialistični republiki Sloveniji — zaradi tega, ker daje 
naš zbor stališča Zboru občin in ker bi bilo prav, da prej zaključimo našo 
razpravo. 

Osnutek zakona je predložil Izvrši svet. Obravnavala sta ga Odbor za 
družbenopolitični sistem in Zakonodajno-pravna komisija. Poročilo ste prejeli. 
Danes ste prejeli tudi: 

— pripombe in predloge Komisije za verska vprašanja Skupščine občine 
Žalec, 
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— predlog za dopolnitev skupine delegatov Zbora združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije za področje gospodarstva, I. okoliš — Nova Gorica in skupine 
delegatov Zbora občin Skupščine SR Slovenije iz Nove Gorice, 

— stališča Predsedstva in Izvršnega odbora Republiške konference So- 
cialistične zveze, 

— pripombe Komisije za verska vprašanja Skupščine občino Litija, 
— stališča in pripombe skupine delegatov za delegiranje delegatov v Zbor 

občin Skupščine občine Ptuj in 
— dodatno poročilo Odbora za družbenopolitični sistem ter pripombe 

Skupščine občine Domžale. 
Prav tako ste prejeli predlog stališč, ki naj bi jih sprejel Družbenopolitični 

zbor. Izkoriščam to priložnost, da bi opozoril na dve napaki, in sicer: v prvem 
odstavku pod 1 naj se v tretji vrsti dodajo besede »preprečiti morebitne ne- 
sporazume«, pod 2 pa v drugi vrsti beseda »ne«, tako da je smisel stavka, da 
»ne bi povzročalo konflikte«. Prosim, blagohotno sprejmite te napake, ki so 
se pritaknile pri prepisovanju. 

V skladu z določbami 345. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 
drugega odstavka 72. člena poslovnika Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije sodeluje Družbenopolitični zbor v postopku sprejemanja osnutka zakona 
o pravnem položaju verskih skupnosti v Socialistični republiki Sloveniji z 
Zborom občin tako, da sprejema stališča. 

Zeli poročevalec Odbora dati še kakšno dodatno pojasnilo k poročilu? (Ne.) 
Vprašujem zbor, ali bi bilo potrebno, da, kot po običaju, izberemo redak- 

cijsko komisijo za pripravo stališč! Do sedaj se je to pokazalo kot zelo dobro. 
Ce se strinjate, predlagam, da v redakcijsko komisijo izvolimo Ludvika Goloba, 
Vladimira Gošnika in Janka Cesnika. 

Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo soglasno izvolili redakcijsko komisijo. 
Predlagam, da preidemo na razpravo. Prosim, kdo želi besedo? Prosim, 

tovariš Cačinovič! 

Rudi Cačinovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Pristojni zbori slovenske skupščine prvič na delegatski osnovi obravnavajo 

pravni položaj verskih skupnosti pri nas. To ne pomeni, da do sedaj še ne bi 
imeli jasno opredeljenih pogledov in uveljavljene prakse, tako glede položaja 
verujočih v družbi kot tudi odnosa med to družbo in posameznimi verskimi 
skupnostmi oziroma temi skupnostmi v celoti. 

Komunistična partija Slovenije je že pri pripravi slovenskih ljudskih množic 
za odpor proti nastajajočemu fašizmu pred vojno na svojem ustanovitvenem 
kongresu na Cebinah natančno odredila odnos do verujočih. Nato pa je skupno 
z Osvobodilno fronto slovenskega naroda uveljavila temeljna načela v najbolj 
usodnih dneh naše nacionalne zgodovine. Z jasnimi pogledi in revolucionarno 
prakso v odporu proti fašizmu in v narodnoosvobodilnem boju ne glede na 
svetovnonazorske poglede je bila uresničena enotnost slovenskega naroda, ki je 
bila tudi po naši zmagi podlaga za ves nadaljnji socialistični in samoupravni 
razvoj. Znano pa je, da so se nekateri cerkveni krogi pri nas hudo pregrešili 
zoper omenjeno enotnost, tako v času upora zoper okupatorja kot po osvobo- 
ditvi, z različnimi nastopi proti temeljnim interesom slovenskega naroda in 
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njegove nove države, združene v enakopravni skupnosti narodov in narod- 
nosti v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji. 

Že prva jugoslovanska ustava iz leta 1946 je vsebovala načela o enako- 
pravnem družbenem položaju vseh državljanov ne glede na to, ali izpovedujejo 
kakšno vero ali ne. Poleg tega pa je opredelila svobodo delovanja verskih skup- 
nosti na izključno verskem področju ter iz tega izvirajoča načela o ločitvi 
cerkve od države in šole in o prepovedi izrabljanja vere v politične namene. 
Našteta izhodišča za položaj verujočih v družbi in delovanje verskih skupnosti 
zasledimo nato v vseh naših dosedanjih ustavnih tekstih. V nasprotju s pred- 
vojno zakonodajo, ki je govorila o državno priznanih veroizpovedih, naš pravni 
red ne priznava nobeni verski skupnosti kakršnihkoli posebnih pravic. Vero- 
vanje ali neverovanje je osebno vprašanje vsakega občana in zato ne more 

, in ne sme imeti nikakršnega vpliva na njegov siceršnji položaj v družbi. 
Z razvojem nove zakonodaje in uveljavitvijo ustavnih načel na vseh področ- 

jih družbenega dogajanja ter na podlagi izkušenj v odnosih s posameznimi ver- 
skimi skupnostmi je bil leta 1953 sprejet zvezni zakon o pravnem položaju ver- 
skih skupnosti, ki je veljal za vso državo več kot 20 let. Omenjeni zvezni zakon je 
natančneje opredeljeval temeljno ustavno načelo o verskih svoboščinah in o 
delovanju verskih skupnosti, ki so: svoboda izpovedovanja vere in združevanje 
vernikov in verskih skupnosti, neovirane možnosti delovanja verskih skupnosti 
po načelu ločitve cerkve od države in šole, prepoved izrabljanja verskih čustev, 
opravil in obredov v politične namene, pravice verskih skupnosti do nemote- 
nega opravljanja obredov v cerkvah in hramih, svoboda opravljanja verskega 
pouka in izdajanja verskega tiska, pravica do organiziranja cerkvenih šol za 
vzgojo duhovnikov ter pravica do zbiranja sredstev v verske namene. 

Delovni ljudje in vsa naša javnost so navedena načela in rešitve sprejeli 
kot obliko in način uveljavitve svojih interesov ter jim s svojim zadržanjem 
dali zgodovinsko potrditev. Kot okvir lastnega delovanja pa so jih sprejele 
tudi verske skupnosti in v vsem opisanem obdobju nismo zasledili večjega 
števila izrazitih kršitev ali sporov pri izvajanju njenega zakona. Temelje, na 
katerih slonijo odnosi med cerkvijo in državo pri nas, pa je opredelil tudi 
znani protokol, ki je bil podpisan med predstavniki jugoslovanske vlade in 
Svetim sedežem v Beogradu leta 1966. V njem je izrecno navedeno, da so 
odnosi med cerkvijo in državo pri nas urejeni z jugoslovanskimi ustavnimi in 
zakonskimi akti, kar z drugimi besedami pomeni, da varovanje svoboščin 
verujočih in pravic delovanja cerkve ne potrebuje nikakršnega posebnega bila- 
teralnega mednarodnega pravnega instrumenta, ker je to že zadovoljivo rešeno 
z našo notranjo zakonodajo. 

Z novo ustavno ureditvijo je prešlo iz pristojnosti federacije poleg šte- 
vilnih drugih zadev v izključno pristojnost posameznih republik in pokrajin 
tudi področje urejanja pravnega položaja verskih skupnosti. Na podlagi te 
pristojnosti je pripravila naša republika svoj zakon. Priprave za ta zakon so 
več kot dve leti potekale v vodstvih družbenopolitičnih organizacij, upravnih 
organih ter znanstvenih in drugih družbenih institucijah, predvsem pa v repu- 
bliških in občinskih komisijah za odnose z verskimi skupnostmi. Dragoceni pa 
so bili tudi napotki in pripombe posameznikov, razgledanih na tem področju, 
ki so dali svoje prispevke že ob ustavni razpravi in ponovno ob pripravi osnutka 
zakona. V teh pripravah in razpravah so se izkristalizirala stališča, da naj 
republiški zakon v skladu z ustavnimi načeli uveljavi vse tiste rešitve, ki so 
se do sedaj pokazale kot smotrne, uvede pa naj tudi nove, ki jih terja sedanja 
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stopnja našega razvoja in naš samoupravni družbeni sistem. Teze za zakon 
in njegov osnutek smo obravnavali tudi v širšem kontekstu odnosov med samo- 
upravno družbo in verskimi skupnostmi ter ob upoštevanju procesov, ki tečejo 
v svetu in v sodobni cerkvi sploh. 

Pred osvetlitvijo nekaterih pravnih rešitev v osnutku zakona, ki so sicer 
navedene v njegovi obrazložitvi in so jih podrobneje obravnavali pristojni 
odbori obeh zborov, naj ocenimo širše družbene okvire, v katerih se uveljav- 
ljajo verske svoboščine in delujejo posamezne cerkve pri nas. Med že ome- 
njenim zveznim zakonom o pravnem položaju verskih skupnosti iz leta 1953 
in sedanjim družbenim trenutkom ni samo razdobje 22 let pravno urejenega 
delovanja verskih skupnosti v Socialistični republiki Sloveniji, ampak predvsem 
obdobje nezadržnega napredka socialistične družbe na vseh področjih družbe- 
nega življenja in delovanja. Oboje pomeni za nas dragoceno izkušnjo, ki smo 
jo v besedilu osnutka novega zakona želeli primerno upoštevati. 

V Socialistični republiki Sloveniji imamo registriranih 14 verskih skup- 
nosti. Po številu vernikov in institucij ter po svojem položaju v zgodovini na- 
šega naroda pa je sociološko in družbenopolitično najbolj zanimiva rimskoka- 
toliška cerkev. Poleg te je precej številna, predvsem v severovzhodnih območjih 
Slovenije, evangeljska cerkev. Nato so še razne manjše krščanske cerkve in 
ločine, kot so npr.: starokatoliška, adventistična, baptistična, binkoštna in 
podobne cerkve. Poleg teh pa delujeta pri nas tudi srbska pravoslavna cerkev 
in islamska verska skupnost, ki združujeta v večjih urbanih okoljih predvsem 
člane drugih narodov in narodnosti Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije, ki so pri nas bodisi začasno na delu ali pa so si tu ustvarili svoj dom. 

Večina navedenih verskih skupnosti, predvsem pa rimskokatoliška cerkev, 
imajo številne kultne objekte, od katerih so bili nekateri zgrajeni tudi v 
zadnjem obdobju. Poleg teh svobodno izdajajo različne verske tiske, med kate- 
rimi niso samo nabožne knjige in molitveniki, ampak tudi tedniki ter revije in 
razna občasna glasila v nakladah, ki so v nekaterih primerih kar visoke. Cerkev 
samostojno in svobodno skrbi za šolanje duhovniškega kadra. Tako ima rimsko- 
katoliška cerkev svojo teološko fakulteto v Ljubljani z oddelkom v Mariboru 
ter dve verski šoli, v Vipavi in v Zelimlju. Omenjena verska skupnost pa 
opravlja nemoteno tudi verski pouk otrok po vseh župnijah širom po Sloveniji, 
bodisi v verskih hramih bodisi v posebnih veroučnih prostorih, med katerimi je 
bila večina bolj ali manj sodobno urejena prav v zadnjem obdobju. 

Zadnja leta v delovanju cerkva in njihovih institucij v naši republiki nismo 
zasledili težjih konfliktnih situacij. V občinah in v republiki se sestajajo pred- 
stavniki verskih skupnosti s predstavniki oblasti in družbenega življenja in 
v neposrednih kontaktih uspešno rešujejo večino perečih vprašanj, ki nastajajo 
ob njihovem delovanju in ob uveljavljanju njihovega pravnega položaja. 

Omenjena ocena bi bila nepopolna, če ne bi omenili tudi občasnih ekscesov, 
ki pa ne morejo bistveno spremeniti splošne slike odnosov. Pri tem je šlo po 
eni strani za posamezne primere sektaškega nastopanja nasproti vernikom in 
z ustavo ter z zakoni dovoljenemu delovanju verskih skupnosti, kar je izviralo 
predvsem iz pomanjkljivo določenih meja, kaj ni in kaj je versko delovanje. 
Po drugi strani pa so bile v občasnih nastopih verskih skupnosti in zadržanju 
nekaterih njihovih predstavnikov ter institucij težnje in dejanja, ki niso imeli 
verskega karakterja in so nujno izzvali angažiranje zavestnih političnih sil ter 
oblasti, da so nanje opozorili in jih natančneje opredelili oziroma zagotovili 
izvajanje zakona. Posameznih pojavov preseganja verskega delovanja, ki smo 
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ga opredelili kot klerikalizem ali neoklerikalizem, na tem mestu ne bomo na- 
vajali, saj so jih naše politične sile in sredstva javnega obveščanja ob vsakem 
konkretnem primeru ali splošnih tendencah posebej okarakterizirali. 

Naj sedaj ob upoštevanju obstoja tudi drugih verskih skupnosti posebej 
navedem nekatere značilnosti rimskokatoliške cerkve pri nas in v svetu nasploh. 
Kakršenkoli razvoj je že značilen za to versko skupnost v svetu in doma po 
vojni, je za našo družbo izhodiščnega pomena njeno distanciranje od omenjene 
preteklosti iz časov upora slovenskega naroda zoper okupatorja. Tu ne gre 
za dialog cerkve z oblastjo, ampak z družbo kot celoto, ki jo sestavljajo tudi 
verniki. Zato danes ni možno govoriti o doseženih pogojih za nekakšno narodno 
spravo, ampak le o iskrenem sodelovanju pri graditvi našega samoupravnega 
socialističnega danes in jutri in definitivnem obračunu s preteklostjo in seda- 
njimi poskusi revanšizma politične emigracije za račune najbolj reakcionarnih 
sil v svetu. V zadržanju rimskokatoliške cerkve do socialistične družbene ure- 
ditve nasploh in pri nas še posebej lahko zasledimo določen razvoj, o katerem 
na tem mestu ne moremo širše razpravljati. 

V zvezi s tem želim omeniti le to, da so bile v naši javnosti že večkrat 
dane pozitivne ocene premiku po II. Vatikanskem koncilu, ki je bil pred 10 
leti. Ta cerkveni zbor naj bi prilagodil delovanje katoliške cerkve razmeram v 
sodobnem svetu. Ob tem nam je jasno, da teh sprememb ne smemo absoluti- 
zirati. Delovanje katoliške cerkve pri nas je bilo za uveljavljanje sklepov in duha 
koncila značilno. Prepletali sta se odločnost in neodločnost v premagovanju 
starih gledanj o mestu cerkve v sodobni družbi in konkretnih vprašanj našega 
razvoja še posebej. 

Ob določanju načel za pravni položaj verskih skupnosti ni odločilnega 
pomena trenutno stanje odnosov z neko od njih, ampak smer njihovega raz- 
voja. Ta naj bi šla vsekakor po poti, ki jo je že sprejela večina vernikov, ki 
končno najbolj reprezentativno predstavljajo to versko skupnost, in po poti, 
ki jo že več kot 25 let ubira Slovensko duhovniško društvo kot kolektivni član 
Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. Takšno pot omenja v zadnjem 
času tudi uradna cerkev z izjavami, da spoštuje družbeni red pri nas in vidi 
v njem pozitivne karakteristike glede socialne pravičnosti in svobode človeške 
osebnosti, ki so skupne z načeli cerkvene doktrine, po katerih naj bi bilo urav- 
nano delovanje verujočih. Zatem pa zatrjuje, da versko prepričanje ne sme 
ovirati posameznikov v njihovem sodelovanju z ljudmi, ki so drugačnih nazoi- 
skih prepričanj pri skupnih družbenih zadevah. Če k temu prištejemo še delo- 
vanje slovenskih duhovnikov v zamejstvu in prizadevanja slovenske cerkve 
nasploh za pravice naših manjšin ter to, kar je napisala Družina ob 30-letnici 
osvoboditve maja letos, ko je bil ta zgodovinski dogodek s strani cerkvenega 
vodstva prvič natančneje opredeljen ter podkrepljen z izjavami o ljubezni 
do domovine ter o veselju cerkve nad gospodarskimi, družbenimi in drugimi 
uspehi, ki jih je naša skupnost dosegla v zadnjih 30 letih, ter o zadoščenju 
kristjanov, da so v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji urejena šte- 
vilna vprašan j a medčloveških in mednacionalnih odnosov po načelih, ki so tudi 
blizu cerkvi, smemo reči, da so takšna stališča in izjave lahko podlaga tudi za 
nadaljnje odnose med samoupravno socialistično družbo in cerkvijo pri nas. 

Seveda pa zagotavljajo uspešno in smotrno urejevanje teh vprašanj poleg 
zakona, ki naj v praksi uveljavi razmejitev med političnim in verskim delova- 
njem po načelih ustave, tudi visoka politična zavest in družbena aktivnost vseh 
občanov, združenih v velikem številu v Socialistični zvezi. Ta je pred krat- 
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kim v svojem statutu ponovno poudarila in opredelila, da v svojem delu in z 
ustavo opredeljenimi nalogami povezuje tako verujoče kot tiste, ki ne verujejo. 

Naj se po teh ocenah splošnega položaja, v katerem sprejemamo osnutek 
zakona, povrnem k njegovemu tekstu oziroma k nekaterim konkretnim rešit- 
vam, ki jih predvideva. 

Najprej želimo poudariti, da osnutek zakona niti ne razširja niti ne oži 
ustavnih načel o verskih svoboščinah, ampak s svojimi določili le natančneje 
postavlja meje med verskim in neverskim delovanjem verskih skupnosti, torej 
med tistim, kar je po ustavi dovoljeno, in tistim, kar po ustavi ni dovoljeno. 
Večina rešitev in določb je prevzetih iz dosedanjega zveznega zakona. Nekatere 
med njimi so v pravnem izrazoslovju in stilno izboljšane. Nekatere določbe, ki 
niso več družbeno interesantne in zaradi tega tudi niso potrebne, pa smo 
opustih. 

Druge rešitve pa so glede na siceršnji razvoj našega ustavnega sistema na 
vseh področjih javnega udejstvovanja povsem nove. Med te sodi prav gotovo 
določba zakona, da je v okviru verskih skupnosti ah njihovih organov pre- 
povedano organizirati in opravljati dejavnost splošnega ah posebnega druž- 
benega pomena ter ustanavljati organizme za tako dejavnost. Ta določba na- 
tančneje opredeljuje ustavno načelo ločitve cerkve od države in prepovedi izrab- 
ljanja verskega delovanja v politične namene. Ob tem se opira na dejstvo, da 
naša splošna zakonodaja za vsako od tistih dejavnosti, ki je splošnega ah poseb- 
nega pomena, to v ustreznem zakonu posebej navaja. 

Med drugimi so dejavnosti, ki jih zakon posebej opredeljuje kot splošnega 
ali posebnega družbenega pomena, osnovno, srednje in visoko šolstvo, otroško 
varstvo in predšolska vzgoja, posamezne kulturne dejavnosti, socialno varstvo, 
zdravstveno varstvo in seveda številne komunalne in gospodarske dejavnosti, 
ki imajo tudi splošen ali poseben družbeni pomen, vendar za odnose z verski- 
mi skupnostmi sploh niso zanimive. Po naših zakonih in po načelih medsebojne 
solidarnosti ima tudi organizirana karitativna dejavnost splošen družbeni 
pomen in cerkev ne more ustanavljati za to vrsto delovanja posebnih organov 
ali tako imenovanih vzporednih struktur. Zavedamo se, da je dobrodelnost ena 
od bistvenih značilnosti večine cerkva in verskega delovanja. Vendar v naših 
razmerah humanitarne akcije, ki jih ogranizirajo družbene institucije, nimajo 
nikakršnega ozko ideološkega obeležja, ampak je njihov edini cilj človeška 
solidarnost, ki je tudi ena od vrednot socialističnih načel. Zato je sodelovanje 
verujočih v teh akcijah samoupravne socialistične družbe ne le možno, ampak 
prav zaželeno. Človekoljubije vernikov pa naj se kaže predvsem v neposrednem 
odnosu do tistih, ki so pomoči potrebni. Zato naj na tem mestu poudarimo, 
da smo in bomo proti javnemu nastopanju verskih skupnosti v organizirani 
dejavnosti, ki je enostranska in meji na politično propagando. Verske skupnosti 
tudi niso društva in zato ne morejo delovati na področju, za katero so ta 
ustanovljena. 

Pri pripravi osnutka zakona smo uporabljali pravno terminologijo, ki naj 
prispeva k čim večji natančnosti njegovih določil. Izogibali smo se izrazom, ki 
jih za posamezne dejavnosti s svojega področja uporabljajo posamezne verske 
skupnosti. To še posebej, ker niso za vse verske skupnosti enake, in načelnega 
stališča, da z zakonom ne posegamo v notranjo organizacijo in pravila delova- 
nja verskih skupnosti. 

Osnutek zakona dosledno ureja samo odnose, ki sodijo v njegovo stvarno 
pristojnost, pri čemer ostajajo določena vprašanja pri vsakodnevnem delovanju 
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in ravnanju verskih skupnosti področja, ki jih urejajo drugi zakoni oziroma 
odloki družbenopolitičnih skupnosti. Tako je npr. gradbena dejavnost in spre- 
memba namembnosti prostorov podvržena tovrstni splošni zakonodaji. Urejanje 
dolžine zvonjenja spada v pristojnost občinskih odlokov o javnem redu in miru 
in podobno. 

Ob koncu naj omenimo še to, da določa osnutek zakona tudi kazni za nje- 
gove kršilce. To novost uvajamo z namenom, da bi natančneje opredelili tudi 
vrste in težo prekrškov, ko gre za oviranje ali preprečevanje svobodnega delo- 
vanja verskih skupnosti ali za politizacijo in drugačne nedovoljene oblike 
nastopanja teh skupnosti. V zvezi s tem se pridružujemo mnenju Zakonodajno- 
pravne komisije Skupščine, da je treba v podrobni obravnavi zakona pred 
izdelavo njegovega predloga te kazni še pretehtati s stališča, če so predvidene 
sankcije vedno v sorazmerju z družbeno škodljivostjo storjenega prekrška ali 
ne. Sicer pa ni glavni namen zakona v njegovih sankcijah, ampak da da v 
čim bolj natančni obliki meje dovoljenega delovanja verskih skupnosti. Te naj 
ne bodo začrtane le s sredstvi prisile, ampak predvsem z državljansko zavestjo 
vseh prizadetih. V takšnih okvirih bo lahko zakon tudi instrument za še 
bolj plodno delovanje koordinacijskih odborov za odnose med samoupravno 
socialistično družbo in verskimi skupnostmi pri občinskih in krajevnih organi- 
zacijah Socialistične zveze, kjer se že sedaj srečujejo predstavniki raznih druž- 
benih dejavnosti in interesov z duhovniki in v okviru dogovarjanja rešujejo 
številna stvarna vprašanja. 

Z osnutkom zakona so bile seznanjene poleg že omenjenih družbenopolitič- 
nih organizacij in pristojnih republiških upravnih organov vse občinske komi- 
sije za odnose z verskimi skupnostmi ter nekatere znanstvene in verske institu- 
cije. Nekatere od njih so dale tudi pripombe, ki so bile že upoštevane pred 
obravnavo osnutka zakona v republiškem izvršnem svetu ali pa celo v obrav- 
navi v pristojnih odborih obeh zborov Skupščine. Nekatere teh pripomb so 
takšne narave, da ne sodijo v sklop vprašanj, ki jih obravnava ta zakon, ker 
so te stvari že urejene v drugih zakonih ali pa jih velja urejati na podlagi določb 
in duha zakona o pravnem položaju verskih skupnosti v konkretnem dogovar- 
janju med predstavniki oblasti in družbenopolitičnih organizacij ter predstav- 
niki verskih skupnosti neposredno na terenu. 

Iz vsega navedenega povzemamo, da osnutek zakona o pravnem položaju 
verskih skupnosti v načelu in v podrobnostih smotrno ureja vprašanje odnosov 
med samoupravno socialistično družbo in verskimi skupnostmi, na podlagi 
ustave in v skladu z našo dosedanjo politično prakso na vseh področjih, ki so 
lahko in morajo biti urejena z zakonom. S sprejemom osnutka zakona naj ne 
bo zaključena razprava o njem. Do izdelave njegovega predloga pričakujemo še 
nadaljnje pripombe glede izboljšav in večje natančnosti predvsem s strani 
organizacij Sočialistične zveze od vseh drugih prizadetih institucij in samih 
verskih skupnosti. Predlagam, da Družbenopolitični zbor sprejme osnutek za- 
kona v predloženem besedilu skupno s spremembami in dopolnitvami, ki sta jih 
v svojem poročilu na podlagi njegove podrobne obravnave predlagala pristojna 
odbora. 

Tovariš predsednik! Ce je dovoljeno, bi dal še nekaj pripomb k predlogu 
stališč, ker se mi zdi, da besedilo, kakršno je, ni povsem v skladu z osnutkom 
zakona in z nekaterimi izhodišči, o katerih sem govoril. 

Pod I se mi zdi, da bi bilo treba izpustiti v sredini odstavka besede: »in 
zaradi odprave nesporazumov, ki so posledica premajhne jasnosti in nedoreče- 



318 Družbenopolitični zbor 

nosti dosedanjih zakonskih določb.« Zaradi nejasnosti do sedaj ni bilo nobenih 
konfliktov, ker so bile te stvari že z ustavo ali prejšnjimi zakoni rešene. Tisti 
konflikti, ki so bili, pa so čisto druge narave. 

Pripombo bi imel tudi k zadnjemu odstavku na prvi strani: če pustimo tako 
kot je napisano*, bi bilo to v nasprotju z zakonskimi predpisi. Verjetno se je 
tu mislilo nekaj drugega. Besedilo namreč pravi: »Zakon naj določi skladno 
s temi načeli, da se verski obred lahko opravlja le na zahtevo občana in omogoči, 
da lahko občinske skupščine s svojimi predpisi urede pogrebe in druge sveča- 
nosti.« Kar zadeva občana, je verjetno mišljeno na domu, drugače bi morali 
najprej napraviti referendum, preden bo kakšno versko opravilo v cerkvi. 

Občinske skupščine lahko s svojimi predpisi urede pogrebe, tako je bilo 
tudi doslej. Z dogovorom v Sloveniji smo mislili napraviti nekakšen enotni 
pravilnik za pogrebe, pa smo ugotovili, da je to v Sloveniji različno urejeno in 
da moramo dopustiti krajevne posebnosti. Lahko pa priporočamo nekatere 
stvari. 

Predsednik Stane Markič: Se kdo želi besedo? Tovariš Japelj, prosim! 

Janez Japelj: Tovar išice in tovarišr delegati! Ko danes sprejemamo 
zakon, bi opozoril na vlogo, ki jo je poslala skupščini ljubljanska organizacija 
Zveze borcev. V njej daje pobudo, da bi uredili problem pogrebov. Gre za to, 
da nastajajo zelo neljube situacije, ko se mešajo tako imenovani civilni in 
cerkveni pogrebi. 

Ob tem se sprašujejo borci, ne samo v Ljubljani, temveč tudi drugje, ali 
je pogreb res izključno privatna stvar in ah nima tudi družba določenih ob- 
veznosti. 

Mislim, da terja ta problem proučitev — pravno pa tudi družbeno. Vrsta 
vprašanj je v zvezi s tem odprtih in odgovora še ni. Mislim, da bi bila mogoče 
zdaj priložnost, ko sprejemamo ta zakon, da bi se tudi glede tega bolj jasno 
opredelili in s tem odpravili nekatere nesporazume, ki niso potrebni. 

Predsednik Stane Markič: Besedo ima tovariš Česnik! 

Janko Cesnik: Tovarišice in tovariši! V uvodni besedi je tovariš 
podpredsednik Izvršnega sveta Rudi Cačinovič poudaril, da je bil zakon v raz- 
pravi v političnih organizacijah in v organih Izvršnega sveta ter da je plod 
sedanjih razprav v naši republiki. To hkrati pomeni tudi neko oceno vloge in 
delovanja verskih skupnosti v preteklem obdobju v času veljavnosti prejšnjega 
zakona in seveda tudi neko trenutno zadržanje verskih skupnosti oziroma pri- 
padnikov verujočih in njihovih eksponentov v sedanjem trenutku, v seda- 
njem razvoju naše družbe. Mislim — tu izražam svoje osebno mnenje poleg 
stališč, ki jih je dala Zakonodajno-pravna komisija — da bi rtiorali kljub temu, 
da so bila določena stališča upoštevana, vendar zakon postaviti na nekatera 
sodobnejša načela, na sodobno terminologijo in ne povzemati v določeni meri 
skoraj dobesedno izrazov, tudi pravnih, in tudi ureditve, ki je bila veljavna v 
letu 1953 in je veljala za celotno Jugoslavijo. 

Kot veste, je zakon o verskih skupnostih iz leta 1953 zvezni zakon, ki je 
bil noveliziran deloma v letu 1965 samo s posameznimi termini in z uredbo, ki 
jo je izdal slovenski izvršni svet v letu 1961. Zdi se mi, da je razvoj v teh dva- 
indvajsetih letih bistveno napredoval; tega ni potrebno posebej dokazovati, saj 
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so se samoupravne oblike in družbene dejavnosti naših občanov v bistvu spre- 
menile. Prav tako so se spremenile dejavnosti verskih skupnosti, saj je znano, 
da tudi cerkev sproti prilagaja svoje oblike delovanja oblikam samoupravnega 
delovanja občanov. V nekaterih primerih celo prehiteva družbeni razvoj ozi- 
roma skuša s svojo organiziranostjo izposlovati boljše učinke. Mislim, da je 
zato treba dosedanja besedila, ki so še veljavna, do neke mere izboljšati v tem 
smislu, kakor je bilo nakazano: namreč da je potrebno položaj verskih skup- 
nosti objektivizirati. 

Vprašujem se, ali naj zakon o verskih skupnostih dejansko obsega tudi 
nekatere ustavne norme, ki urejajo delovanje občanov nasploh, recimo določbo, 
da lahko tudi ne pripadaš neki verski skupnosti. Ne vem, če to spada v ta 
zakon. Ta zakon ureja svobodo pripadnosti določenim skupnostim verske narave. 
Potem gre za različne določbe o tem, da je delovanje verskih skupnosti svobodno, 
kar sicer piše že v ustavi. Zlasti pa gre za določbo in ureditev, ki bi jo bilo 
treba bolj proučiti in temeljito zapisati: namreč da se verske skupnosti odstra- 
njujejo od vsakršne organizacije dejavnosti, ki se po naši zakonodaji ali že po 
ustavi organizirajo kot področje dejavnosti posebnega družbenega pomena ozi- 
roma splošnega pomena. Prav na teh področjih je precej posredovanja ver- 
skih skupnosti, deloma čisto karitativnega značaja, deloma pa tudi propagandno 
ideološkega značaja. Prav v tem smislu je potrebno posvetiti večjo skrb delo- 
vanju teh skupnosti, zlasti tam, kjer so naše družbene službe slabe oziroma 
nezadostno razvite: socialno skrbstvo, nuđenje pomoči bolnikom, nega na 
domu, otroško varstvo. To so službe, ki ne vzdržijo delovanja cerkvenih skup- 
nosti. V to se te skupnosti ne smejo vmešavati, zlasti pa ne smejo pri tem 
pridobivati ideološki pomen oziroma svoje pristaše. Mnenje, da gre samo za 
nadziranje, da se mladina vzgaja v verskem duhu in da naj se šele potem 
odloči, ko je polnoletna, kakšen bo njen svetovni nazor, je absolutno zgrešeno. 
Je pa precej razširjeno, tudi med starši. 

Vprašanje drugih določb, recimo kazenskih, kar je bilo pravilno poudarje- 
no, ni bistveni del tega zakona. Treba pa bi jih bilo proučiti tudi s tega 
vidika. Čeprav ne povzročajo večjih družbenih konfliktov, smo, kar se tiče naše 
ideološke strani, tudi s strani Zveze komunistov, izredno strpni glede nekate- 
rih sicer drobnih pojavov, ki jih posamezni pripadniki verske skupnosti stalno 
obnavljajo in ki pomenijo v bistvu ravnanje, ki je splošno sprejeto, čeprav ni v 
skladu z njihovim ustavnim položajem niti s posameznimi pravicami in dolž- 
nostmi, ki jih imajo delovni ljudje. 

Vprašanje urejanja svečanosti ob pogrebih je bilo predmet razprave tudi v 
Skupščini. Dana je bila iniciativa, da bi se sprejel tudi zakon. O tem smo 
razpravljali tudi v Predsedstvu. Rečeno je bilo, da je to tipična zadeva, ki naj 
jo rešijo občinske skupščine v skladu z navadami, ki so na tem področju. Zato 
tudi mislim, da je prav, da se v tem zakonu omogoči, da se izdajo ,taki odloki 
in da se v tej smeri položaj teh skupnosti uredi. 

Rad bi še opozoril na vprašanje, o katerem je govoril tovariš Japelj in ki 
je včasih izredno osebne narave, ki pa vsekakor razburja občane ob določeni 
svečanosti. Gre za take svečanosti, ki so skupne neverujoičim in verujočim, 
zlasti za pogrebe. Izredno je težko, če se recimo ob pogrebu znanega revolucio- 
narja, pripadnika Komunistične partije, borca za našo socialistično družbo 
svojci odločijo za cerkveni pogreb. Vprašanje je, kaj tu narediti. Vsekakor je 
tu odločitev svojcev upoštevanja vredna, vsaj do sedaj je bilo tako. Vendar je 
izredno težko prenašati razne manifestacije ob pogrebu človeka, ki je bil na- 
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sproten takim verskim obredom. Kako to urediti, je vprašanje. Do razburjenja in 
zgražanja občanov pride, kadar posamezni funkcionarji verskih skupnosti iz- 
koristijo pogreb za propagando. Tu gre za izkoriščanje verskega čustvovanja 
občanov v verske in v politične namene. Seveda nikomur ne pride na misel, 
da bi take stvari preganjal, že zato ne, ker to vzbuja še hujše pretrese. 

V tem smislu je tudi zastavljeno vprašanje, kako urediti pogrebe oziroma 
svečanosti. Ali je prav, kot je bilo že v navadi, pa se sedaj opušča, da imamo 
pri pogrebu najprej cerkveni del, in ko cerkveni predstavniki odidejo, je še 
civilni del? To je bilo že tako urejeno, se pa sedaj opušča. Sedaj so pogrebi 
daljši, daljše so cerkvene ceremonije. Praviloma so vsi pogrebi z mašami, kar 
pomeni, da odidejo predstavniki v cerkev, da neverujoči čakajo zunaj na mrazu, 
dežju itd., da se to kolikor mogoče zavlačuje in da se pogreb končno opravi na 
grobu na hitro, kot manj važen, pa čeprav so tu po navadi najbolj pomembni 
govori. 

Skratka, nekaj dilem je, ki jih je težko zapisati v zakon. Menim pa, da bi 
moralo biti delovanje cerkvenih skupnosti v skladu ne samo z zakonom, ne 
samo z ustavo, ampak tudi s samoupravnimi načeli in samoupravno moralo 
naše socialistične družbe. Ali je to stvar zakona ali ne, je težko reči. Toda dej- 
stva so tu. 

Predsednik Stane Markič: Želi še kdo besedo? Prosim, tovariš Ca- 
činovič! 

Rudi Cačinovič: Popolnoma se strinjam s tem, kar je povedal to- 
variš Cesnik. Kar se tiče tako Izvršnega sveta kakor verske komisije bi spre- 
jeli vse formulacije, ki so mogoče po naši ustavi in po naših zakonih, da bi 
čimbolje uredili vprašanje pogrebov. Na nekaj sejah naše verske komisije so 
sodelovali pravniki in drugi. Mislili smo, da se da to z zakonom urediti. Vendar 
pa kaže, da to ne bo šlo in da se verjetno ne bo dalo enotno urediti. Pripravljeni 
smo posredovati razne izkušnje in pomagati pri ureditvi. Predvsem pa bi morale 
to urediti občinske skupščine na svojem terenu s svojimi predpisi. 

Predsednik Stane Markič: Redakcijska komisija ima že vrsto pred- 
logov. Predlagam, da naredimo odmor, v katerem bo redakcijska komisija pri- 
pravila dopolnitve. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.10 in se je nadaljevala ob 13.45.) 

Predsednik Stane Markič: Prehajamo na 3. točko dnevnega 
reda, na aktualne probleme nadaljnjega razvoja krajevnih skupnosti v Socia- 
listični republiki Sloveniji s predlogom stališč, priporočil in sklepov o nadalj- 
njem samoupravnem razvoju krajevnih skupnosti v 'Socialistični republiki 
Sloveniji. 

Gradivo je predložil Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora 
občin, obravnavala pa sta ga Odbor za družbenopolitični sistem in Zakonodaj- 
no-pravna komisija. Poročili ste prejeli, Prejeli ste tudi stališča Skupščine 
občine Ljubljana-Siška, danes pa amandma predlagatelja, mnenje Izvršnega 
sveta ter dodatno poročilo Zakonodajno-pravne komisije. Ekspoze smo že poslu- 
šali. Zeli poročevalec Odbora še kaj dodati k poročilu? Kaže, da ne. 
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Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora občin je predložil 
amandma, za katerega predlaga, da se v smislu tretjega odstavka 277. člena po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije obravnava kot sestavni del predloga akta. Ta 
amandma po vsebini povzema amandma, ki ga je predložil naš Odbor za druž- 
benopolitični sistem. Zato bi predlagal, da sprejmemo ta amandma kot sestavni 
del sklepov: 

Zeli v zvezi s tem kdo razpravljati? (Ne.) Dajem amandma na glasovanje. 
Kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet in da je sestavni del sklepov. 
Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, tovariš Florjančič! 

Roman Florjančič: Tovariš predsednik, tovariši delegati! Odbor za 
družbenopolitični in komunalni sistem predlaga spremembo 7. alinee V. po- 
glavja, in sicer tako, da bi se glasila: »zagotoviti, da bo financiranje določe- 
nega dela programov krajevnih skupnosti v okviru dogovorjene družbenoeko- 
nomske politike vključeno v družbene dogovore o financiranju osebne, skupne 
in splošne porabe; v okviru družbenega dogovora o splošni porabi naj se obli- 
kujejo tudi merila za poenoteno odmerjanje sredstev iz občinskih proračunov 
krajevnim skupnostim.« 

Ta amandma upošteva pripombo Zakonodajno-pravne komisije. Ta komi- 
sija se z rešitvijo, predlagano z amandmajem, strinja. 

Predsednik Stane Markič: Zeli kdo razpravljati? (Ne.) Potem dajem 
na glasovanje pravkar prebrani amandma. Obveščam vas, da je v istem bese- 
dilu sprejel amandma tudi Zbor občin. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo sprejeli amandma in da je besedilo 7. alinee petega 
poglavja usklađeno z Zborom občin. 

Dajem na glasovanje predlog stališč', priporočil in sklepov o nadaljnjem 
razvoju krajevnih skupnosti v Socialistični republiki Sloveniji. Kdor je za, naj 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da smo predlog soglasno sprejeli. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, na volitve in imenovanja. 
Predlog odloka o izvolitvi sodnikov Okrožnega gospodarskega sodišča v 

Mariboru je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve. Izvršni svet se s predlogom odloka strinja. Zeli kdo razpravljati? (Ne.) 
Ce nihče, dajem predlog odloka 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 izvolil za sodnika Okrož- 
nega gospodarskega sodišča v Mariboru Karla Ferenčaka, diplomiranega prav- 
nika, predavatelja na VEKS v Mariboru, in Gregorja Lesjaka, diplomiranega 
pravnika, sodnika Občinskega sodišča v Mariboru. 

S tem smo izčrpali 5. točko dnevnega reda in predlagam, da se vrnemo na 
4. točko dnevnega reda. Prosim poročevalca redakcijske komisije,, da 
pove spremembe! 

21 
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Miro Gošnik: Komisija predlaga, da bi v 11. vrsti prve točke pre- 
črtali besede: »in zaradi odprave nesporazumov, ki so posledica premajhne jas- 
nosti in nedorečenosti v dosedanjih zakonskih določbah«. 

" V 4. vrsti od spodaj navzgor bi pri prvi točki za besedama »te dejavnosti« 
dodah naslednje dopolnilo »in da v ta namen ne ustanavljajo kakršnihkoli 
organizmov«. To se pravi, da ne bi samo preprečevali dejavnosti, ampak tudi 
ustanavljanje organizmov, ki naj bi takšno dejavnost opravljah. 

V drugi točki bi v 3. vrsti spremenili besedilo, tako da bi se ta stavek 
glasil: »Kljub temu pa so še nekatera vprašanja, za katera bi bilo potrebno, 
da jih zakon še jasneje opredeli, zato da ne bi povzročala nepotrebnih kon- 
fliktov.« 

Drugi odstavek druge točke naj bi bil precej popravljen in ga bom v celoti 
prebral: »Zakon naj določi v skladu s temi načeli, da se lahko opravljajo neka- 
teri verski obredi izven kultnih objektov le na zahtevo pripadnika verske skup- 
nosti in za njegove potrebe.« 

Tretja vrsta bi se začela drugače, in sicer takole: »Zakon naj spodbudi 
občinske skupščine, da s svojimi predpisi urede pogrebe in druge svečanosti, pri 
katerih se na željo občanov opravlja tudi verski obred, pod katerimi pogoji in 
v kakšnih prostorih se lahko opravljajo verski obredi ter vprašanje določitve in 
varstva kulturnih spomenikov — kultnih objektov.« 

Predsednik Stane Marki č: Prosim, _ ah želi kdo s tem v zvezi besedo ? 
(Ne.) Če ne, lahko preidemo na glasovanje. Na glasovanje dajem stališča s 
spremembami in dopolnitvami, ki jih je predlagal tovariš Gošnik. Kdor je za, 
naj dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam; da smo soglasno sprejeli stališča v zvezi z zakonom o prav- 
nem položaju verskih skupnosti Socialistične republike Slovenije. 

Ostane nam še 6. točka dnevnega reda, in sicer vprašanja 
delegatov. 

Izvršni svet nas je obvestil, da odgovora na vprašanje delegatke Teodore 
Krpan ni mogel pripraviti do te seje. Glede tega imata namreč zvezni izvršni 
svet in republiški izvršni svet različna stališča, ki jih do sedaj še nista uskla- 
dila. Obljubljajo pa, da bodo odgovor na delegatsko vprašanje pripravili do 
prihodnje seje. 

Ali kdo želi postaviti kakšno novo delegatsko vprašanje? (Ne.) Potem 
ugotavljam, da smo izčrpali dnevni red in zaključujem 20. sejo Družbenopoli- 
tičnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

(Seja je bila končana ob 14. uri.) 
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(24. septembra 1975) 

Predsedoval: Štefan Nemec, 
predsednik Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 9.30. 

Predsedujoči Štefan Nemec: Začenjamo skupno zasedanje Zbora 
združenega dela in Zbora občin. Po dogovoru s tovarišico predsednico Zbora 
občin bom skupno zasedanje vodil jaz. 

Poslušali bomo uvodne obrazložitve, in sicer k poročilu o uresničevanju 
ustavnih določb o združenem delu in o združevanju dela in sredstev družbene 
reprodukcije, ki jo bo dal tovariš Roman Albreht, podpredsednik Izvršnega 
sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije in predsednik Republiškega 
sveta za vprašanje družbene Ureditve, k osnutku dogovora o družbenem planu 
Socialistične republike Slovenije za obdobje 1976—1980, ki ga bo dal tovariš 
Zdravko Praznik, direktor Zavoda Socialistične republike Slovenije za družbeno 
planiranje, in k osnutku zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj raz- 
vitih območij v Socialistični republiki Sloveniji in manj razvitih obmejnih ob- 
močij v Socialistični republiki Sloveniji v obdobju 1976—1980, ki ga bo dal 
tovariš Milovan Zidar, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za kme- 
tijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Prosim tovariša Romana Albrehta, podpredsednika Izvršnega sveta, da 
prevzame besedo! Besedo ima Roman Albreht, podpredsednik Izvršnega sveta! 

Roman Albreht: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Pred nami je poročilo o uresničevanju ustavnih določil o združenem delu in 

o združevanju dela in sredstev v naši družbeni stvarnosti. Poročilo je pripravil 
Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije. Zasnovano pa je na 
gradivih, ugotovitvah, ocenah in napotkih, ki so bili izoblikovani v družbeno- 
političnih organizacijah, organih in delovnih telesih. 

Poročilo je zasnovano in napisano tako, da ne potrebuje, vsaj po mnenjih, 
ki so mi bila doslej dostopna, neke posebne razlage. 

Morda kaže opozoriti le na dve vodili, po katerih so se ravnali sestavljalci 
poročila: Poročilo pristopa k obravnavani tematiki s pogledom naprej. Ne ostaja 

21» 
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pri neangažiranem navajanju dejstev, ampak jih obravnava in osvetljuje z vi- 
dika nadaljnje aktivnosti. 

Poročilo je zasnovano tako, da ne posreduje celotnega faktografskega in ana- 
litskega gradiva, ki je bilo podlaga za obravnavo te tematike v posameznih 
družbenopolitičnih organizacijah. Predpostavlja, da delegatska osnova in jav- 
nost ta gradiva pozna. Iz njih je v poročilo vključeno le tisto, kar je bilo po 
presoji sestavljalcev poročila neobhodno, da bi bila posredovana slika naših 
skupnih spoznanj o tej tematiki čimbolj verna in celovita. 

Eno osrednjih vprašanj, ki v tem družbenem trenutku zanima slehernega 
med nami, rekel bi slehernega občana, ki mu vrednote naše samoupravne družbe 
nekaj pomenijo in ki je na tak ali drugačen način angažirano vezan nanje, 
ki ima do njih čustven in intelektualen odnos, ki mu ni in mu ne more biti vse- 
eno, kaj se dogaja v naši družbi, ker je s temi zadevami neposredno, intimno po- 
vezana njegova osebnost, njegove človeške, gmotne, socialne, moralne, idejne, 
politične, kulturne in druge sestavine, razsežnosti, obzorja in perspektive, je, kje 
smo pri uresničevanju družbenoekonomske preobrazbe, kako jo uresničujemo, 
kako so naravnani naši koraki, v katero smer, s kolikšno mero odločnosti in 
kako veliki naj bi bih. 

Ce si hočemo prav in pošteno odgovoriti na to vsekakor ključno vprašanje, 
to pa smo dolžni napraviti zaradi nas samih in zaradi odgovornosti, ki jo 
nosimo, potem moramo zadevo presoditi kot marksisti, ki se dodobra zavedamo, 
da je naša družba in z njo vred vsi mi skupaj v globokem preobrazbenem 
vrenju. 

Za naš sedanji družbeni trenutek je značilno, da je v družbenem obtoku 
vse polno ocen o tem, kje smo z uresničevanjem ustavne preobrazbe in v ka- 
tero smer ter s kakšno dinamiko je naravnana za naprej, in s kolikšno potisno 
silo razpolaga. Vsak družbeni subjekt, vsako družbeno okolje išče odgovor na 
to vprašanje, da bi našel sebe in svoje mesto, svojo odgovornost itd. v tej pre- 
obrazbi, seveda ne nasploh, ampak v povsem konkretni družbenoekonomski 
stvarnosti in v okolju, kjer dela in živi. Vse te ocene nastajajo v različnih 
pogojih, delane so najpogosteje za neposredno usmeritev določenih družbenih 
subjektov, ki delujejo v določenem okolju, z določeno odgovornostjo. 

Zaradi tega nas ne bi smele motiti tovrstne razlike, ki so v družbenem 
obtoku. Prav nasprotno. Na svoj način namreč dokazujejo, da se res samo- 
upravno obnašamo in delujemo v skladu s konkretnimi odgovornostmi. 

Pri vsem tem pa je bistvo stvari, na kakšni »valovni dolžini« nastajajo po- 
samezne ocene, s kakšne družbene pozicije so stvari ocenjene, s kakšno družbeno 
ambicijo prihajajo posamezne ocene v družbeni obtok. 

V družbenem obtoku v tem trenutku prevladujejo ocene, ki imajo, dejal 
bi, izraženo kritično noto. Ko vsem tem ocenam prisluhnemo nekoliko pozor- 
neje, kaj hitro ugotovimo, da imajo kritične ocene, ki so v obtoku, dva različna 
odzvena, da jih različno doživimo. Ene delujejo spodbudno, akcijsko mobiliza- 
cijsko, kot bi dejali v aktivističnem žargonu. Druge delujejo demoralizirajoče, 
vzbujajo dvome, nezaupanje, navajajo k omahovanju in krhajo akcijsko priprav- 
ljenost, 

Vsi mi, vsak med nami, doživlja v tem razgibanem času take stvari dobe- 
sedno vsak dan. Ob tem pa se vprašujemo, zakaj je to tako, kje so vzroki. 

Nekateri sodijo, da prihaja do razlik v učinkih posameznih kritičnih ocen, 
ker so pač tisti, ki jih pripravljajo in oblikujejo, bolj ah manj kos svoji nalogi, 
ker znajo zadeve bolj ali manj ustrezno izraziti in podobno. Drugi vidijo vzrok 
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v tem, ker preobrazbeni proces ne teče enakomerno, uravnoteženo, kratkomalo, 
ker ne teče povsod enako. 

Nobenega dvoma ni, da so vse to pomebni činitelji, ki vplivajo na obliko- 
vanje ocen in na to, kako one delujejo v družbenem obtoku. 

Vendar pa sodim, da so osnovni vzrok za to vendar drugačne vrste. Sodim, 
da gre predvsem za odraz različnega odnosa do družbene preobrazbe, različnega 
interesa glede njegovih smotrov, tokov in učinkov. 

O tem se lahko zatrdno prepričamo že, če nekoliko celoviteje, maksistično 
in družbeno tenkočutneje ocenimo sedanji družbeni trenutek in preobrazbene 
tokove ter vrenja, ki ga izpolnjujejo. 

Sodim, da nam nudi poročilo, ki je pred nami, nekaj pomembnih prvin 
in sestavin za tako presojo. 

Nesporno je dejstvo, da v naši družbi nismo več v fazi dogovarjanja o 
nadaljnjem koraku, ki naj bi ga napravili v revolucionarni preobrazbi osnov 
naše samoupravne družbe, v fazi koncipiranja tega koraka in odločitve zanj. 

Delo te faze smo opravili, opravili smo ga pošteno in plebiscitarno smo se 
odločili za to, da gremo v preobrazbo na osnovah, o katerih smo se družbeno 
dogovorili in jih sporazumno ustavno izoblikovali. Potem ko smo opravili vse 
to delo, smo, kot bi dejali, prestopili Rubikon. Sedaj smo v preobrazbenem 
vrenju s tem, da smo nosilci ter oblikovalci preobrazbe in da preobrazbeno 
vrenje spreminja tudi naš položaj, položaj vsakogar med nami, položaj sle- 
hernega občana, ne glede na to, kaj kdo med nami dela in do kakšne mere 
sam tvorno sodeluje pri preobrazbenih naporih. 

O tem se lahko prepričamo dobesedno na vsakem koraku brez posebnih 
anket in utrujajočih statističnih obrazcev. S komerkoli spregovorite v okolju, 
v katerem živite, delate ali se gibljete, več kot samo nekaj vljudnostnih besed, 
bo kaj hitro prešel na pogovor o stvareh, ki jih spravlja na dnevni red sedanja 
preobrazba, ker smo pač vsi in vsak med nami potegnjeni v njen vrvež, tako 
v organizaciji, ki v njej delamo, kot v krajevni skupnosti, v kateri živimo in 
pri svojem poklicnem in pri svojem družbenem udejstvovanju. Kdo ni na tak 
ali drugačen način vpet v urejevanje stvari in odnosov v temeljni organizaciji, 
v interesni skupnosti, kdo se še ne ubada z vprašanji dohodka, minulega dela 
in z drugimi »vročimi temami«, ki jih je preobrazba spravila na dnevni red. 

Takole na hitro se morda človeku celo zazdi, da so vse te stvari tako kri- 
stalno jasne in tako same po sebi razumljive, da ne kaže z njimi obremenjevati 
naših ocen. Če bi sledili takemu sklepanju, bi vsekakor ravnali napak. Napak 
bi ravnah najmanj iz dveh vzrokov. 

Zelo rado se nam primeri, da nas preobrazbena zagretost zapelje, da po- 
stanemo nestrpni, neučakani. Kadar se nam to dogodi, tedaj vidimo samo 
tisto, česar še nismo napravili, česar še nismo dobro napravili, kje smo zadeli 
na težave, odpore, omahovanja, kje smo obstali, ker še nismo našli ustrezne 
rešitve in podobno. Ob tem pa pustimo vnemar presojo tega, kar smo opravili, 
kar smo dobro opravili. 

Ocen take vrste je v družbenem obtoku precej. Lahko bi dejali, da v tem 
trenutku celo prevladujejo. Učinki takih pomanjkljivih, da ne rečem eno- 
stranskih ocen pa niso vedno dobri. Pri manj poučenih in pri omahljivih ustvar- 
jajo vtis, da z družbeno preobrazboi stvari ne gredo dobro, da se stvari ne znamo 
lotiti prav in na pravem mestu, da so preobrazbena prizadevanja slabo zasno- 
vana, da so zadela ob nepremostljive težave, odpore itd. 
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Vse to na svoj način neugodno deluje na vse, tudi na tiste, ki so se že 
tvorno vključili v neposredno, lahko bi dejali, težaško delo. Teh pa je dobe- 
sedno z vsakim dnem vse več, kljub naporom, ki jih to delo terja. 

Enostranske ocene pa so navrh vsega še kot naročene za tiste, ki so »držali 
figo v žepu«, ko smo se opredeljevali za novo ustavo in z njo za nadaljnji korak 
v družbeni preobrazbi, kot je nekdo pred kratkim duhovito opredelil tiste 
posameznike, ki so po svoji notranji družbeni opredeljenosti, po svoji duši že 
nepopravljivi birokrati in tehnokrati, ki pa so se pod pritiskom revolucionarnih 
samoupravnih sil ob sprejemanju ustave in po njej potuhnili, s kancem 
upanja v srcu, da od vsega skupaj ne bo nič in da bo še prišel njihov čas. 

Posamezniki te vrste se ne morejo, ne znajo ali nočejo vživeti in vključiti 
v preobrazbene tokove. Krčevito pa se navadno oklepajo takih opravil v zdru- 
ženem delu in v drugih dejavnostih, katerih nosilci bi se morali ne samo docela 
vživeti v preobrazbene tokove in jim biti povsem privrženi, ampak bi morali 
dajati delu pri preobrazbi impulze, zgled in neposreden delovni prispevek. 

Ravnajo pa prav nasprotno. Najraje stoje ob strani. Izgovarjajo se, da gre 
za družbenopolitično delo, ki ga morajo opraviti politični aktivisti. Izmikajo 
se neposrednim delovnim zadolžitvam. Vse, karkoli v delu pri preobrazbi dozori 
v izoblikovane rešitve, gledajo zviška, prezirljivo in podcenjujoče. Ponujene 
rešitve primerjajo z rešitvami v drugih družbenoekonomskih ureditvah, za ka- 
tere trdijo, da so »znanstveno« priznane in »poslovno preizkušene« in s take 
pozicije vse nove rešitve zavračajo, omalovažujejo ali celo smešijo. Vsako 
kritično oceno dosedanjega dela pri uresničevanju preobrazbe in neustreznih 
rezultatov pa skušajo izrabiti za to, da vanjo vbrizgnejo strup dvomov v samo 
zasnovo in smotrnost preobrazbe. 

Kolikor se neposrednemu delu pri preobrazbi nikakor ne morejo izogniti, 
pa trmoglavo poskušajo razprave o izpeljavi ustavnih opredelitev sprevreči 
v ponovno odpiranje razprav o ustavnih opredelitvah, o njihovi smotrnosti, 
uresničljivosti itd. 

Na ta način vnašajo v družbene tokove določen občutek, da ustavna zasnova 
ne stoji na trdnih tleh, da stvari niso do kraja premišljene, da so po sami 
zasnovi sporne. Tako ravnanje spodbuja kali vznemirjenosti, idejne zmede, 
zbeganosti. Tako, imenujemo ga preprosto politično rovarjenje, ker za to v 
bistvu gre, lahko še dosega določene učinke zlasti zaradi tega, ker s preobrazbo, 
ki smo se je lotili, začenjamo dejansko zamenjavati družbenoekonomske in 
institucionalne temelje družbenih odnosov, ki so zasnovani na odtujenosti sred- 
stev ter pogojev in rezultatov dela od delavcev. . 

Ni politična fraza to, kar trdimo, da je z družbeno preobrazbo, ki smo se je 
lotili, naša samoupravna socialistična revolucija, gledano na stvar zgodovinsko 
razvojno, stopila prek meja, do katerih so doslej segle socialistične revolucije 
pri uresničevanju svoje strateške naloge, to je osvoboditve delavca. To je 
namreč dejstvo. Tega cilja pa seveda ni mogoče doseči na podlagi trajnega 
kompromisa z družbenoekonomsko in institucionalno podlago, kakršna se je 
izoblikovala v pogojih delavčeve družbene odtujenosti. V pogojih takega kom- 
promisa socialistična revolucija ne more prek meje upravljanja v imenu de- 
lavcev. Upravljanje v imenu delavcev pa je zgodovinsko razvojno neizogibno 
obsojeno na to, da se zaplete v lastni birokratizaciji in tehnokratizaciji. Osvobo- 
ditev dela in delavcev pa je lahko samo delo delavcev samih, seveda v revolucio- 
narni akcijski povezanosti z vsemi drugimi družbenimi sloji, ki v svojem inte- 
resu pristajajo na enak družbenoekonomski položaj, kot naj si ga izbore delavci, 
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se pravi, da sta njihova svoboda in blagostanje zasnovani na lastnem delu 
in osebnem delovnem prispevku k skupnim rezultatom združenega dela. 

Na ta način padajo fetiši o večnosti ekonomskih kategorij in institucij, 
ki so se izoblikovale v pogojih družbene odtujenosti delavcev in o tem, da je 
socializem mogoč samo v tolikšni meri, v kolikršni sprejema trajni kompromis s 
temi kategorijami in institucijami in se jim prilagodi. 

To seveda bega. Bega zlasti tiste, ki so svoj osebni in družbeni interes 
povezali z odnosi, v katerih je delavec družbeno odtujen, ker so si v teh odnosih 
ustvarili privilegiran in monopolni položaj, sedaj pa se niso pripravljeni odreči 
tem prednostim. Taki skušajo svojo zbeganost prenesti še na druge s tem, da 
skušajo demontiranje njihovega monopolnega položaja razglasiti za rušenje 
temeljev, na katerih sloni dobro in učinkovito gospodarjenje, uspešno delo, 
red in stabilnost družbe. 

Vsaka revolucionarna preobrazba deluje, gledano na površini, kaotično. 
Podirajo se stare institucije, ekonomske osnove, avtoritete z vsemi fetiši, ki so 
se na tej podlagi ustvarili, in nastajajo nove. Te pa so v trenutku nastajanja 
še neizoblikovane, brez večjih izkušenj in rutine, s kopico vedno novih in novih 
odprtih vprašanj itd. Tisti, ki revolucionarno preobrazbo doživljajo kot nekaj, 
kar je izven njih in njihovega osebnega in družbenega interesa, ki jih revolucio- 
narna preobrazba pri njihovem osebnem interesu celo ogroža in prizadeva, 
taki praviloma doživljajo preobrazbo kot šok in vidijo v njej samo in izključno 
rušilno dejstvo in nič drugega. 

Zato je prav, da tudi tokrat, ko povzemamo naša skupna spoznanja o se- 
danjem uresničevanju ustavne zasnove odnosov na področju združenega dela, 
povsem nedvoumno pribijemo nekaj bistvenih ugotovitev. 

Prva ugotovitev, ki jo moramo pribiti, je, da se mi ne nahajamo več v 
obdobju priprav na družbeno preobrazbo, ampak da smo v njej. Imamo trdno 
zasnovo, ki tvori podlago za preobrazbo, ki je ustavno opredeljena. Imamo 
družbenopolitično mobilne delavce in delovne ljudi, ki so v ogromni večini 
sprejeli zasnovo preobrazbe kot podlago za svojo lastno preobrazbeno dejavnost. 
Ta dejavnost dobiva vse večji razmah tako po obsegu kot po tematiki, ki se je 
lotevamo urejevati. 

Sedanja angažirana dejavnost delavcev in delovnih ljudi se lahko primerja 
le z dejavnostjo, ki smo jo dosegali v razdobjih največjih vzponov naše 
revolucije. 

Kaj vse to praktično pomeni? To pomeni, da imamo trden program pre- 
obrazbe, da se pri njegovem uresničevanju konstituirajo delavci in delovni 
ljudje. S tem dobiva družbena preobrazba svojo realno materialno moč. To pa 
pomeni, da nadaljnji preobrazbeni korak ni več samo program in zamisel, 
ampak družbena akcija, ki temelji na trdnih programskih temeljih in na anga- 
žiranem delovanju delavcev in delovnih ljudi. 

Poročilo, ki je pred nami, daje tudi vpogled v delo, ki smo ga doslej opra- 
vili pri uresničevanju ustavne zasnove na področju združenega dela, in vpogled 
v delo, ki je v teku, zlasti pri oblikovanju sistemske ureditve na temelju 
ustavnih določil. 

Ko presojamo delo, ki smo ga doslej že opravili, in delo, ki je v teku, 
moramo imeti kot marsikateri pred očmi dve razsežnosti, ki so v sami naravi 
naloge, ki jo uresničujemo. 

Ena teh razsežnosti je, kaj doslej opravljeno delo pomeni z vidika sproščanja 
procesa preobrazbe v danem družbenem trenutku, z vidika konstituiranja druž- 
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benih nosilcev te preobrazbe, odpiranja preobrazbenih procesov, lomljenja z 
vsem, kar se tem procesom v danem trenutku upira iz kakršnegakoli vzroka. 

Na ta vidik stvari kaže opozoriti zlasti zaradi tega, ker so posamezne ocene, 
ki so v družbenem obtoku, zasnovane tako, da se v njih presoja samo, ali smo 
ali nismo dosegli strateški cilj preobrazbe, to je, ali smo ali nismo vzpostavili 
odnose, kot so v ustavi opredeljeni. 

Ta pristop v celoti zanemarja tako imenovano razvojno sestavino pre- 
obrazbe. Naloga, ki smo se je lotili, terja svoj čas, v katerem je potrebno pre- 
obraziti cele splete objektivnih realitet. Predvsem je tako globok poseg v značaj 
in opredelitve proizvodnega odnosa neizvedljiv brez ustreznih sprememb v 
materialnih proizvajalnih silah. Ti dve sestavini družbene reprodukcije sta dia- 
lektično razvojno povezani in med seboj odvisni. Globlji poseg v eno sestavino 
reprodukcije so neločljivo povezani z ustreznimi posegi v drugo. Nadalje, pre- 
obrazba, ki smo se je lotili, terja izoblikovanje funkcionalnih mehanizmov, ki 
naj bodo izpeljani iz ustavnih opredelitev, kot so ekonomske kategorije in in- 
strumenti, funkcionalni organizmi, družbeno-pravne institucije, instituti itd. 
V določeni soodvisnosti je potrebno vgrajevati nove funkcionalne mehanizme 
in demontirati oziroma ustrezno preoblikovati obstoječe. To je, mimogrede 
rečeno, opravilo, ki terja tanko izbrušen posluh za tok preobrazbe in pravo 
mero zato, da zagotovimo kontinuirani tok družbene preobrazbe, da pa ta tok 
zastavimo in izpeljemo na način, ki bi povzročil čim manj motenj in pretresov 
v funkcionalnem delovanju organizacij združenega dela. 

Očitno je nujno, da s tega zornega kota družbeno povsem nedvoumno oce- 
nimo pojav neke vrste voluntarizma, ki se razkriva za pristopom k oblikovanju 
posameznih ocen. Gre za voluntarizem, ki se izraža v tem, da povsem zane- 
marja objektivne razvojne pogoje in vsiljuje stališče, ki gleda na celotno druž- 
beno gospodarsko preobrazbo, kot da je odvisna samo od znanja in volje ljudi 
in prav nič od objektivnih 'činiteljev. 

Tak enostranski pristop je, »enostavno povedano«, povsem zmoten in povrh 
vsega tudi škodljiv. Po nepotrebnem bega ljudi in jim krha zaupanje v lastno 
akcijsko sposobnost. Izrabijo pa ga zelo hitro za svoje manevre vsi tisti posamez- 
niki, ki se niso pripravljeni spoprijazniti s preobrazbo. Taki namreč hitro 
izrabijo vsako priložnost za rovarjenje proti družbenim nosilcem preobrazbene 
dejavnosti, češ da je niso sposobni speljati in da se kot z glavo v zid zaletavajo 
v stvari, ki jih ni mogoče spreminjati oziroma ki bi jih bilo škoda spreminjati, 
kot pravijo. 

Teh opozoril seveda ne gre razumeti tako, da je mogoče vsako slabost in 
nedejavnost nosilcev preobrazbe opravičevati z objektivnimi pogoji. Za to 
družbeno skrajnostjo se namreč praviloma skriva oportunizem. Pod njegovo 
okrilje se najčešče zatekajo vsi tisti posamezniki, ki se niso pripravljeni spo- 
prijeti s težavami, ob katere neizogibno zadeva delo pri preobrazbi, pa naj 
gre za to, da se niso pripravljeni v zadeve temeljito poglobiti, ker so se »pre- 
pustili« strokovni rutini, ker se iz številnih vzrokov utapljajo v dnevnem prakti- 
cizmu in se povsem pragmatistično opredeljujejo do stvari, ker se osebno ne 
čutijo dovolj podkovane, da bi se zadeve lahko temeljito lotili, niso pa priprav- 
ljeni vzeti časa in energije, da bi si pridobili potrebno znanje, vendar pa tega 
niso pripravljeni priznati niti sebi niti drugim, ah pa preprosto zaradi tega, ker 
hočejo imeti, kot pravijo, pri delu »svoj ljubi mir« in »dobre odnose«, pa se 
za to ceno niso pripravljeni angažirano vključiti v preobrazbeno delo. Očitno 
je, da bi taki radi dobili rešitve »na krožniku«. Ker pa to 'čisto preprosto ni 
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mogoče, pa se prav taki navadno najbolj glasno »v imenu samoupravljanja« 
jeze in hudujejo na vse, samo nase in na svoj oportunizem ne, češ zakaj neki 
zamujamo v preobrazbenih procesih z oblikovanjem ustreznih rešitev. 

Ob teh razmišljanjih o družbenih tokovih, ki spremljajo našo sedanjo revo- 
lucionarno preobrazbeno dejavnost, se človek nehote spomni nekaj zelo pre- 
prostih pa vendar globokih misli, ki jih je zapisal v uvodu k prvi izdaji svoje 
knjige o kapitalu utemeljitelj svetovnonazorskega pogleda in revolucionarne 
preobrazbene dejavnosti sodobnega delavskega razreda. Teh njegovih misli se 
človek spomni, ker so zaradi globokega spoznanja, ki na njem temelje, zapisane, 
kot bi bile zapisane za našo današnjo rabo, čeprav so bile zapisane pred več kot 
sto leti. 

Samo tri od teh misli bi rad ob tej priložnosti obudil v našem spominu: 
»Celo ko določena družba,« je zapisal Marx, »uspe najti pota prirodnih 

zakonov svojega gibanja, ne more niti preskočiti niti z naredbami izpustiti faze 
naravnega razvoja. Toda, porodne bolečine lahko skrajša in ublaži.« V zvezi s to 
mislijo je Marx zapisal tudi drugo misel, ki bi jo rad osvežil v našem spominu: 
»Poleg sodobnih težav pritiska na nas cel niz tradicionalnih težav, ki izvirajo 
iz tega, ker še vedno vegetirajo stari, preživeli načini proizvodnje, ki jih sprem- 
ljajo nesodobni družbeni in politični odnosi.« In končno, v tej miselni zvezi je 
Marx opozoril tudi na to, da zadeva revolucionarna preobrazba na področju 
politične ekonomije ne samo na istega sovražnika, ki je znan na vseh ostalih 
področjih revolucionarne preobrazbe, ampak zadeva sočasno na »najbolj zagri- 
zene, najbolj drobnjakarske in najbolj sovražne strasti, ki jih poraja borba za 
osebni interes«. 

Kot že rečeno, te misli so tako sveže, kot da so povedane za našo sedanjo 
rabo in prav zaradi tega ne potrebujejo nobene razlage. 

Nesporno je, da v naših prizadevanjih pri nadaljnjem koraku za izgraje- 
vanje osnov samoupravnih socialističnih odnosov, ki naj omogočijo, da se ti 
odnosi in družbeno in funkcionalno konstituirajo in utrde ter tako postanejo 
in družbeno in gospodarsko še bolj učinkoviti, ni prostora ne za avanturizem 
kakršnegakoli na videz skrajno radikalnega voluntarizma, ki praviloma nastopa 
z ultra levo frazo, ne za nobeno obliko sporazumaštva, oportunizma, čakanja, 
izmikanja itd. 

Ena in druga skrajnost v svojem bistvu lahko samo slabita fronto dejanske 
ustvarjalne revolucionarne preobrazbe. Zaletavost se krha ob tem, da si kot 
neposredne delovne naloge postavlja strateške cilje, ki jih seveda ni mogoče 
uresničiti v naskoku, z akcijo, s kampanjoi. Praktična posledica take zaletavosti 
je, da bega ljudi, jim spodkopuje zaupanje v lastno moč in ustvarjalnost in da 
jih odteguje od tistega dela, ki ga je v danem trenutku potrebno in mogoče 
opraviti na trasi družbene preobrazbe. Oportunizem pa se izmika sleherni vklju- 
čitvi v delo pri preobrazbi in se zaradi tega vedno znajde na repu dogajanja 
in hočeš nočeš postane orožje v rokah tistih, ki se na tak ali drugačen način 
upirajo procesom družbene preobrazbe. 

Vsaka resnejša analiza bo neizogibno morala delo, ki smo ga doslej opravili 
pri družbeni preobrazbi, oceniti v njeni razvojni razsežnosti. Gledano z vidika 
strateškega cilja, ki naj bi ga s preobrazbo dosegli, smo doslej storiti dejansko 
šele prve korake. Toda, doslej storjeni koraki, pa naj bodo še tako skromni, če 
jih merimo z merili poti, ki jo moramo še prehoditi, pa so vendar odločilnega 
pomena, ker smo prav z njimi neposredno vstopili v preobrazbeni proces. Pri 
snovanju organiziranosti združenega dela, v tem trenutku, ni odločilnega po- 
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mena, ali so vse temeljne organizacije že v vseh svojih razsežnostih, ki so 
z ustavo opredeljene, do kraja domišljene itd. Bistveno je, da je organiziranje 
temeljnih organizacij odprlo proces družbenega konstituiranja delavca v zdru- 
ženem delu v družbenega subjekta tega dela v vseh oblikah organiziranosti 
in v celotnem procesu reprodukcije, da je ta proces objektivno odprl delavcem 
pot, da začno neposredno oblikovati družbenoekonomske, tako imenovane do- 
hodkovne odnose, kot so z ustavo opredeljeni, v neposredni stvarnosti. S tem 
pa se odpira proces dejanskega spreminjanja družbene narave proizvodnih 
odnosov pri njihovem korenu in s tem tudi položaja delavca v njih. Urejevanje 
neposrednih razmerij na področju združenega dela v vseh oblikah organizira- 
nosti in v celotnem procesu reprodukcije, da je ta proces objektivno odprl 
delavcem pot, da začno neposredno oblikovati družbenoekonomske, tako imeno- 
vane dohodkovne odnose, kot so z ustavo opredeljeni, v neposredni stvarnosti. 
S tem pa se odpira proces dejanskega spreminjanja družbene narave proizvod- 
nih odnosov pri njihovem korenu in s tem tudi položaja delavca v njih. Ureje- 
vanje neposrednih razmerij med subjekti združenega dela na dohodkovnih 
osnovah sočasno konstituira te odnose na področju najvitalnejših vezi v druž- 
beni reprodukciji in spodkopava še razmeroma močna oporišča državno lastnin- 
skih, grupno lastninskih, podjetniško dobičkarskih prvin v teh odnosih. 

Ta proces je sprožen, je tu. In ne samo to. Delujejo tudi že organizmi, ki so 
se doslej konstituirali in izoblikovali. Prav gotovo je, da preživljajo ti organizmi 
pri svojem funkcionalnem konstituiranju mnogokatere in zelo raznovrstne te- 
žave ter preglavice, prav gotovo je, da je v njihovem nastajanju in pri funkcio- 
nalnem uveljavljanju veliko iskanja, tavanja, poskušanja itd. Prav tako pa 
je povsem nesporno', da se v vsem tem vrenju oblikujejo prvine tistega, kar je 
v ustavi konceptualno zasnovano, ne glede na to, kako se vse rešitve zde v 
tem trenutku še morda nebogljene in kako so še neizdelane. In končno, prav 
gotovo je, da delavci v vsem tem vrenju spreminjajo ne samo prvine, ki opre- 
deljujejo njihov položaj v združenem delu in v družbeni reprodukciji, ampak 
tudi sami sebe. Osvobajajo se mezdne miselnosti in ravnanja, odpirajo se jim 
nova obzorja in tako intimno v sebi dozorevajo v samostojno, zrelo človeško 
osebnost, ki se vse bolj zaveda svoje odvisnosti od svoje tvornosti v združenem 
delu, ki se vse bolj zaveda svoje odgovornosti do lastnega dela in do dela vseh, 
ki je vloženo v družbena sredstva, ki delavec z njimi dela, jih upravlja in z 
njimi razpolaga in odgovornosti do ustvarjenega družbenega dohodka. 

Vseh teh zadev ni mogoče zaznati s shematiziranimi anketami niti jih ni 
mogoče pokazati v statističnih obrazcih. Za njihovo dojemanje je potreben 
tanek, izostren družbeni posluh. Kjer ta ni prisoten ali kjer zataji, tam ocena 
revolucionarne preobrazbe ne more zaznati in presoditi dejansko opravljenega 
dela in doseženih premikov. 

Vzporedno z vsemi temi procesi teče tudi družbeno organizirano delo pri 
snovanju sistemskih rešitev, ki naj zagotove izpeljavo ustavnih .opredelitev 
v osnovne funkcionalne sistemske ureditve, na katerih se odvija funkcioniranje 
samoupravnega sistema v vseh njegovih delih, funkcijah in opravilih. Pri tem 
je najpomembnejše, da imamo trdno ustavno zasnovo, na kateri naj se preobraz- 
ba izpelje in uresniči, in preizkušeno spoznanje, da sta nadaljnji razvoj samo- 
upravnih socialističnih odnosov in družbenoekonomski razvoj naše družbe 
med seboj neločljivo povezana in pogojena. Če bi poskusili strniti oceno dela, 
ki smo ga doslej opravili pri preobrazbi odnosov v združenem delu na ustavni 
podlagi, in dela, ki je zastavljeno in je v teku, v eno samo sintetično ugotovitev, 
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potem moramo nesporno ugotoviti, da je bilanca tega dela, zlasti še, če upošte- 
vamo kratek čas in zelo zahtevne objektivne pogoje, v katerih smo ga opra- 
vili, nesporno pozitivna in uspešna. Takoj ob tem pa je treba pribiti, da smo 
z doslej opravljenim delom in rezultati, ki smo jih dosegli, šele prav odprli pota 
globljim preobrazbam, ki stoje pred nami. To pa pomeni, da nam doslej oprav- 
ljeno delo in rezultati, ki smo jih dosegli in ki so nesporni, ne dopuščajo, da bi 
se oddahnili. V nadaljnjem obdobju stoje pred nami nedvomno še zahtevnejše 
graditeljske naloge in opravila. 

To spoznanje pa terja od nas, da skušamo na podlagi dosedanjih izkušenj 
in poznavanja stvari, kot jih zaznavamo v tem času, čimbolj določno opredeliti 
in situirati tudi osnovne negativne družbene težnje, ki jih bomo morali pre- 
magovati v nadaljnji preobrazbeni dejavnosti. 

Očitno je, da bomo tudi v neposredni prihodnosti imeli opravka s še nepre- 
magano administrativno regulativno miselnostjo in ravnanjem ter s prakti- 
cizmom in pragmatizmom. Nosilci miselnosti in prakse te vrste, ki se bolj ah 
manj izraženo javljajo v vsem našem družbenem razvoju, očitno niso sposobni 
doumeti razvojne logike preobrazbenih procesov in dialektične odvisnosti, pove- 
zanosti in medsebojne pogojenosti med družbeno preobrazbo odnosov in druž- 
benim obvladovanjem materialno-ekonomskih protislovij ter'usmerjanjem tokov 
v družbeni reprodukciji. 

Administrativno regulativna ter prakticistična in pragmatistična miselnost 
in praksa iščeta v tem trenutku oporo in »utemeljitev« za svoje ravnanje v 
nekaterih objektivnih protislovjih, skozi katera se prav v tem času prebijamo. 
Eno takih objektivnih razvojnih protislovij je dejstvo, da obstaja določena, 
imenoval bi jo »fazna neusklađenost«: pri družbeni aktivnosti se že obnašamo, 
kot da je delavec v združenem delu prek funkcionalnega mehanizma že ob- 
jektivno postavljen v položaj družbenega nosilca družbene reprodukcije, de- 
jansko pa stvari v sistemu še niso izpeljane tako daleč. Dobršen del dejavnosti 
delavcev še temelji na neposrednih političnih vzvodih in aktivnostih. Nekatere 
pomembne zadeve, kot je npr. urejevanje odnosov v zvezi z združevanjem 
dela in sredstev, v skladu z ustavnimi opredelitvami kategorije minulega dela 
itd., zaenkrat še niso vgrajene v osnove, na katerih se oblikujejo neposredni 
odnosi v združenem delu. 

Dobršen del dejanskih odnosov v družbeni reprodukciji je na tak ali dru- 
gačen način vpet v mreže državno lastninskih oziroma grupno lastninskih 
družbenoekonomskih odnosov. Pri tem pa je pomembno zlasti to, da so državno 
lastninske in grupno lastninske prvine odnosov v dejanskih tokovih repro- 
dukcije še močno prisotne, ne glede na to, da ustava odnosov te vrste ne pozna 
in da je ustvarjena družbenopolitična klima, ki jih zavrača. V takih pogojih 
so ti odnosi pridušeni, ne samo kot družbeni odnos, ampak tudi po svojih 
materialnoekonomskih učinkih. Na tleh teh odnosov se pojavlja vse več ne- 
smotrnosti in ekonomskega voluntarizma, ki praviloma ni sposoben zagotoviti 
kvalitetnih ekonomskih rezultatov. V krilu teh odnosov naprej vegetirajo 
usedline profitarskega egoizma, občinskega lokalizma, republiškega zapiranja 
v lastne meje in najrazličnejše usedline centralističnih administrativno regula- 
tivnih in redistributivnih ambicij. 

Nobenega dvoma ni, da se v procesu družbene preobrazbe prav v tem 
času nahajamo v eni najbolj zahtevnih in najbolj občutljivih faz preobrazbe. 
Na celoten tok preobrazbe s svoje strani pritiska še inflacijski tok družbene 
reprodukcije. Obvladovanje inflacijskega odvijanja reprodukcije pa terja ob- 
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vladovanje in ekonomsko in družbeno negativnih učinkov, ki jih inflacijski 
tokovi neizogibno nosijo s seboj, ter obvladovanje in preseganje globljih vzro- 
kov, ki generirajo inflacijsko odvijanje reprodukcije. 

Kako se v tem času obnašajo nosilci administrativno regulativne in prakti- 
cistične pragmatistične miselnosti in prakse? 

Zanje je predvsem značilno da obravnavajo vse družbenoekonomske zadeve 
statično, mehanicistično in na moč poenostavljeno. Opredeljujejo se za to, naj bi 
urejevali vse materialnoekonomske in druge zadeve tako kot doslej, vse do 
tedaj, ko bomo do kraja izoblikovali ustrezne sistemske rešitve, ki jih terja 
ustava in ko bodo take rešitve tudi neposredno uveljavljene. V skladu s tako 
svojo pozicijo neprestano ponujajo administrativno regulativne rešitve in širijo 
nezaupanje do vseh rešitev, ki ne zagotavljajo, da bi še naprej držala v rokah 
»sukno in škarje« in administrativno regulativno urejevala odnose v družbeni 
reprodukciji. 

Pri tem do skrajnih meja izrabljajo in napihujejo pojave vulgarnega 
ekonomizma, profitarstva in sebičnosti, ki se pri sedanji nedograjenosti dohod- 
kovnih odnosov še pojavljajo in v posameznih primerih kar prevladujejo v 
okrilju ekonomskih odnosov, da bi omajali zaupanje v to, da je možno na 
zasnovi dohodkovnih odnosov ne samo obvladovati in preseči omenjene de- 
formacije, ampak tudi zagotoviti družbeno in ekonomsko učinkovito delovanje. 

S težo vseh teh pritiskov ustvarjajo videz, kot da so v sedanjem trenutku 
administrativno regulativne rešitve edina realna alternativa. Na ta način pa 
spravljajd posamezne družbene subjekte pred dejstvo in jih tako prisilijo, da 
pristajajo na posamezne »rešitve po bližnjici«, posamezne samoupravne sub- 
jekte pa pripravijo do tega, da postanejo neodporni proti vdorom administra- 
tivno regulativne prakse v organizme samoupravnega sporazumevanja, ki začno 
s svojo logiko spreminjati samoupravno sporazumevanje v paradržavno admini- 
strativno regulativno urejevanje stvari. 

Pritiski te vrste so v tem trenutku močno, celo agresivno prisotni predvsem 
pri snovanju bodočih srednjeročnih samoupravnih družbenih planov in pri 
koncipiranju projekcij dohodkovnih odnosov ter sporazumov o namenski raz- 
poreditvi dohodka. 

Ob tej priložnosti bi želel opozoriti samo na nekaj zadev, pri katerih se 
očitno srečujemo s pritiski take vrste. 

Mednje vsekakor sodi teza, ki pravi, da je srednjeročni družbeni plan za 
naslednje petletno obdobje možno izoblikovati in sprejeti v roku, ki je za to 
predviden, samo pod pogojem, če ne bomo vztrajali pri tem, da si pri njegovem 
oblikovanju in sprejemanju uveljavi vloga samoupravnih subjektov združenega 
dela. V nasprotnem primeru, kot pravijo, pa je treba sprejemanje plana 
odložiti vsaj za dve leti. Osnovna utemeljitev, s katero nastopajo zagovorniki 
te teze, je, da združeno delo še ni ustrezno samoupravno organizirano, da bi 
lahko uveljavilo svoj ustavno opredeljeni položaj pri planiranju. Pod takimi 
pritiski nastajajo nekatere na hitrico skombinirane konstrukcije tako imeno- 
vanih »reprodukcijskih kompleksov«, ki naj bi zapolnili obstoječo vrzel, kot 
pravijo. Tako konstruirani reprodukcijski kompleksi naj bi »pokrivah« funkcijo 
samoupravnega združenega dela pri snovanju družbenega plana. Posamezne 
ambicije, ki se vežejo na tako zasnovane reprodukcijske komplekse, gredo še 
dalj. Po njihovem naj bi v okviru takih reprodukcijskih kompleksov sprejeli 
tudi dogovore o namenski delitvi dohodka in sprejeli konkretne obveznosti v 
zvezi z združevanjem sredstev za izpeljavo določenih naložb. 

1 
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V takem pristopu k oblikovanju in sprejemanju družbenega plana je po- 
vsem nesprejemljiva teza, ki trdi, da samoupravno združeno delo še ni ustrezno 
organizirano, da bi lahko uresničilo svojo družbenoekonomsko vlogo pri obli- 
kovanju in sprejemanju družbenega plana, in stališče, ki mehanično ločuje 
samoupravno organiziranje in konstituiranje združenega dela od samouprav- 
nega in družbenega planiranja. 

Samoupravni plan je konstitutivna sestavina združenega dela in samo- 
upravnega sistema, samoupravni sporazum o planu pa je osnova samoupravnega 
združevanja dela in sredstev in oblikovanja dohodkovnih odnosov v družbeni 
reprodukciji med subjekti združenega dela. Ce bi pri sedanjem oblikovanju 
in pri sprejemanju samoupravnih in družbenih planov zanemarili te temeljne 
sestavine planiranja in sprejeli materialne odločitve mimo njih, potem bi ne- 
sporno s takimi odločitvami za nadaljnjih pet let materialno blokirali in zako- 
vali proces nadaljnjega konstituiranja odnosov v družbeni reprodukciji na pod- 
lagi dejanske povezanosti, odvisnosti in odgovornosti med subjekti združenega 
dela in na podlagi dohodkovnih odnosov. 

V tem trenutku seveda ne gre predvsem za to, po kakšni poti so nastale 
in nastajajo prve razvojne projekcije za nadaljnje obdobje. V tem pogledu 
je zaenkrat še več pobude, kot pravimo, »od zgoraj navzdol« kot pa obratno. 
Prav zaradi tega pa je v tem trenutku posebno pomembno, kdo in kako se 
opredeljuje o posameznih projekcijah in kako se oblikujejo in sprejemajo odlo- 
čitve o namenski delitvi dohodka in kako se sprejemajo medsebojne obveznosti 
iz dohodka za izpeljavo določenih dogovorjenih ciljev in programov. 

Gordijski vozel trenutnih razmer na področju združenega dela ni v tem, 
da ni ustrezno samoupravno organizirano v organizacijsko institucionalnem 
smislu. Osnovna »pomanjkljivost« je v tem, ker temelje odnosi med organiza- 
cijami združenega dela, ki so dejansko delovno, proizvodno, poslovno itd. med 
seboj povezane in odvisne v reprodukciji in tvorijo dejanske in ne skonstruirane 
reprodukcijske celote, pretežno še na odnosih, ki ustrezajo grupno lastninskemu 
interesu vsakem med njimi, ne pa na rezultatu skupnega dela. To pa pomeni, da 
je potrebno preobraziti družbenoekonomsko podlago odnosov med organiza- 
cijami združenega dela v dohodkovno, pa bomo prišli do dohodkovnih repro- 
dukcijskih celot, ki dejansko obstajajo. Po tej poti je mogoče najprej in naj- 
ustrezneje priti do celovitejših zasnov družbene reprodukcije v vseh njenih 
sestavinah. To je realna podlaga za sprejemanje samoupravnih sporazumov 
o planu, ki opredeljujejo tudi medsebojne dohodkovne obveznosti. Na tej pod- 
lagi je možno najuspešneje premagovati vse oblike egoističnega zapiranja posa- 
meznih delov združenega dela vase in premagovati strukturne neskladnosti, 
ki v okviru takih celot pridejo na plan v svoji pravi luči in v svojih pravih 
razsežnostih. 

Reprodukcijski kompleksi, ki so umetno formirani, ki torej ne združujejo 
tistih, ki so dejansko med seboj povezani in odvisni, niso dobra rešitev, tudi 
prehodna ne. 

Na to že opozarjajo posamezne težnje in ravnanja, ki prihajajo pod okriljem 
skonstruiranih kompleksov do izraza. V okviru takih kompleksov prihajajo po- 
novno do izraza zelo podobne težnje, kot so bile značilne za tako imenovano 
vejno planiranje. Spet se srečujemo s predlogi napihnjenih razvojnih projekcij, 
ki obravnavajo sicer širše proizvodne komplekse, kot so jih nekdaj vejne pro- 
jekcije, so pa še vedno iztrgane iz celovite družbene reprodukcije. Praviloma 
take projekcije računajo z angažiranjem družbenega dohodka z drugih področij 
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združenega dela. Pri tem pa. ne nudijo zasnove dohodkovnih odnosov in njene 
konkretne izpeljave. To pa je srž samoupravnega sporazuma o planu. 

Ustvarja se vseskozi zmoten vtis, da je s tako zasnovo reprodukcijskih 
kompleksov možno hitro priti do samoupravnih sporazumov o družbenem 
planu in o dohodkovnih obveznostih, ki iz njega izvirajo. Precej znakov je, 
ki govore prav o nasprotnem. 

V zvezi s temi stvarmi pa je nedvomno potrebno povsem nedvoumno pribiti 
nekatere družbenoekonomske in institucionalne prvine, ki od njih pri snovanju 
planov v tem času ni možno odstopiti. 

Ena teh prvin je, da se subjekti združenega dela samostojno odločajo o tem, 
s kom se bodo sporazumevali o planu, o katerih zadevah se bodo sporazumevali, 
kako in v kakšnem obsegu bodo opredelili skupne naloge itd. Na podlagi 
svojih samostojnih odločitev se sporazumejo z drugimi subjekti združenega 
dela o medsebojnih dohodkovnih in drugih obveznostih in pravicah ter o na- 
logah, ki iz teh obveznosti izhajajo. 

Sporazumejo se o združevanju sredstev in o obveznostih, ki jih v tem po- 
gledu sprejemajo v odnosu na dohodek, ki ga posamezni subjekt združenega 
dela dosega in z njim razpolaga ter o vseh vidikih medsebojnih dohodkovnih 
odnosov. 

Ze iz te prve opredelitve je povsem jasno, da je možno veliko bolj hitro 
in v skladu z ustavnimi opredelitvami priti do reprodukcijskih celot, če druž- 
beno vztrajamo pri izpeljavi zahteve, da so dolžni vsi subjekti združenega 
dela, ki so dejansko delovno, proizvodno in poslovno povezani in odvisni, urediti 
svoje medsebojne odnose na dohodkovni podlagi. Urejevanje teh odnosov pa 
samo po sebi zahteva, da se o njih sporazumevajo na podlagi sporazumov o 
samoupravnem planu. 

Pri taki zasnovi urejevanja medsebojnih odnosov ni treba določati na 
podlagi takih ali drugačnih konvencij, kateri subjekti združenega dela naj bi 
se med seboj sporazumevali, ker je to vnaprej jasno. Sporazumevajo se tisti 
samoupravni subjekti, ki so dejansko med seboj povezani v reprodukciji, ki že 
delovno, proizvodno in poslovno sodelujejo. 

Pri taki zasnovi sporazumevanja je vnaprej izključeno vsako spreneve- 
danje o tem, kdo naj se s kom sporazumeva, za čemer se navadno skrivajo 
poskusi izmikanja vsakemu samoupravnemu sporazumevanju na dohodkovni 
podlagi. Vsak samoupravni subjekt združenega dela lahko iz evidence o svojem 
poslovanju natančno ugotovi, s kom je reprodukcijsko povezan. Iz poslovnih 
pogodb in samoupravnih sporazumov je nedvoumno razvidno, od koga dobiva 
surovine, repromaterial, opremo, energijo itd. in komu izroča svoje proizvode 
oziroma za koga opravlja usluge, prek koga prodaja proizvode itd. 

Ce k stvarem pristopimo na tak način, potem se nam hitro razkrije, da je 
združeno delo že veliko bolj samoupravno povezano, seveda z vsemi slabostmi, 
ki so še prisotne, kot nekateri trde. Organizirano je v posamezne interesne 
skupnosti, obstajajo in delujejo številne že dokaj razvite kooperantske celote, 
obstajajo poslovne skupnosti, med katerimi so nekatere zasnovane na prvinah 
reprodukcijskih celot. Iz same zasnove samoupravnih odnosov nedvoumno 
izhaja, da je taka zasnova nez'družljiva s težnjami, ki skušajo vsiliti samo- 
upravnemu sporazumevanju nekatere prvine, ki so s samo zasnovo nezdružljive, 
kot je opredelitev, kdo se je dolžan in s kom sporazumevati, o čem se je 
dolžan sporazumevati itd. Take sestavine spreminjajo samoupravno sporazu- 
mevanje v paradržavno urejevanje stvari. Tako urejevanje stvari pa je dvakrat 
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slabo. Slabo je, ker maliči bistvo samoupravnega sporazumevanja, ki je za- 
snovano na interesih subjektov združenega dela, ki so v reprodukciji med 
seboj povezani in odvisni, in drugič, ker prenaša stvari, ki jih je potrebno 
še normativno urejevati, iz delegatske skupščine, ki pa je edina pristojna, da 
o takih zadevah odloča in prevzema tudi odgovornost za take svoje odločitve. 

Notranja vez med subjekti združenega dela v okviru reprodukcijskih celot 
mora biti družbenoekonomska dohodkovna, ne normativno pravna, institucio- 
nalistična. To pa pomeni, da so reprodukcijske celote v svojem družbenoeko- 
nomskem smislu določena oblika interesnih skupnosti oziroma plansko dohod- 
kovnih konzorcijev. 

Druga temeljna prvina samoupravnega planiranja, ki od nje ni možno 
odstopiti, je, da pri zasnovi samoupravnega družbenega planiranja ne obstaja 
hierarhičen odnos med plani. Plan širše delovne oziroma družbene skupnosti 
ni »starejši« od plana ožje skupnosti in zaradi tega ne prevzema nase celotnega 
urejanja odnosov v reprodukciji po načelu totalnega planiranja in si ne more 
hierarhično podrejati samoupravnih planov osnovnih družbenih subjektov 
planiranja. 

V tem pogledu se zasnova samoupravnega družbenega planiranja iz osnove 
razlikuje od tako imenovanega totalnega centralističnega državno administra- 
tivnega planiranja. 

Pri zasnovi samoupravnega družbenega planiranja izoblikujejo samo- 
upravni nosilci planiranja skupne planske usmeritve na podlagi tako imeno- 
vanega srečujočega se planiranja. Ob tem je potrebno takoj povedati, da ima 
pojem srečujočega se planiranja pri samoupravni zasnovi bistveno drugačno 
opredelitev kot pri centralističnem državno administrativnem planiranju. V 
okviru srečujočega se planiranja izgrajujejo delavci na podlagi samoupravnih 
planov temeljnih organizacij skupne planske usmeritve za posamezne ravni 
družbene integracije združenega dela in za celotno družbeno reprodukcijo. 
Samoupravni subjekti so pri tem medseboj enakopravni, izhodišče za obliko- 
vanje skupnih in integralnih usmeritev je medsebojna povezanost in odvisnost 
v družbeni reprodukciji, podlaga za urejevanje pa so dohodkovni odnosi. V 
marksističnem teoretičnem jeziku povedano je srečujoče se planiranje nič 
drugega kot dialektično oblikovanje kvalitet na podlagi obstoječih kvantitet. 
Subjekt tega oblikovanja so prej ko slej delavci v združenem delu, organizirani 
samoupravno in kot država. 

Srečujoče se planiranje torej ne pomeni konfrontacijo med samoupravnim 
in državno administrativnim planiranjem, med interesi delavcev v organizacijah 
združenega dela in nekimi »višjimi interesi«, ki so opredeljeni mimo in ne- 
odvisno od njihovih dejanskih interesov. Dejansko je način samoupravnega 
oblikovanja kvalitet v družbeni reprodukciji. Temelj srečujočega se planiranja 
je samoupravno sporazumevanje. V primerih, ko se na tej podlagi ne izobliku- 
jejo določene opredelitve, ki so po presoji odgovornih družbenih dejavnikov na 
podlagi družbenoekonomskih analiz nujne, ni mogoče administrativno prisiliti 
samoupravne subjekte, da se o stvareh sporazumejo, ampak je treba v takih 
primerih o zadevah odločiti v ustrezni delegatski skupščini, ki v okviru svojih 
pristojnosti in odgovornosti tudi ustrezno normativno uredi zadeve. Samo- 
upravni družbeni plani, ki ne bi nastali na tak način, ne bi imeli za seboj samo- 
upravih nosilcev, ki bi jih v svojem lastnem samoupravno dogovorjenem inte- 
resu uresničevali. V takem primeru bi morali uresničevanje planov zagotoviti z 



336 Skupno zasedanje Zbora združenega dela in Zbora občin 

administrativno prisilo, ki pa bi neizogibno prišla v spopad s samoupravnimi 
odnosi. 

Iz tega zornega kota kaže kritično presoditi nekatere prvine, ki so se doslej 
vtihotapile v delo pri snovanju samoupravnih družbenih planov in ki so ne- 
združljive z opisanim pojmovanjem srečujočega se planiranja, za katerimi se 
krijejo posamezne prvine oživljanja starega totalnega državno administrativnega 
planiranja. 

Tretja prvina, od katere ni mogoče odstopiti pri samoupravni družbeni 
zasnovi planiranja, pa je načelo tako imenovanega kontinuiranega planiranja. 

To načelo temelji na spoznanju, da je vsak plan v svojem bistvu projek- 
cija določene preobrazbe materialnih in družbenih odnosov v družbeni repro- 
dukciji v procesu uresničevanja določenih družbenoekonomskih nalog in smo- 
trov. Takih nalog pa ni možno uspešno uresničevati na podlagi statističnega pla- 
niranja, ampak samo na podlagi dinamičnega planiranja, ki je sposobno obvla- 
dovati dejanske preobrazbene tokove in ki skladno s tem opredeljuje tekoče 
posege in redefinira razvojne cilje. Kontinuirano planiranje se namreč ne redu- 
cira samo na taktiko pri uresničevanju opredeljenih nalog in ciljev, ampak 
vnaša tudi nove kvalitete v opredeljevanje samih nalog in ciljev. Prav v tem 
je ustvarjalna razsežnost takega načina planiranja. Procesi družbene reproduk- 
cije so kontinuirani in se ne začenjajo in končajo s termini, ko se določeno 
plansko obdobje začne in konča. Zaradi tega mora biti tudi planiranje v svoji 
temeljni zasnovi kontinuirano. 

V nasprotju s takim pristopom planiranja so težnje, take pa so že prisotne, 
ki skušajo celotno zasnovo planov statično trdo zakovati. Tak pristop utemelju- 
jejo s tem, da je mogoče samo na tak način zagotoviti, da bodo plani tudi ures- 
ničeni. Dinamično sestavino planiranja razumejo ne kot sposobnost subjektov, 
da planske smotre in naloge uresničujejo skladno z razvojnimi tokovi, tako kot 
se dejansko odvijajo, amlpak kot možnost za odstopanja od uresničevanja plan- 
skih nalog, za izigravanje itd. V podtekstu takega pojmovanja načela konti- 
nuiranega planiranja očitno lebdi stara predstava o državno-lastninskem admi- 
nistrativno-regulativnem planiranju, ki je nezaupljiva do vsega, kar bi se lahko 
izmaknilo administrativno regulativni kontroli, ne glede na to, kaj to pomeni 
s stališča uresničevanja strateških nalog plana. 

Ce kdaj, potem je v sedanji družbenoekonomski stvarnosti, ki je obreme- 
njena s številnimi materialnimi in družbenimi protislovji, potrebno vgraditi v 
samo zasnovo samoupravnega družbenega planiranja načelo kontinuiranega 
planiranja. Osrednja naloga srednjeročnih planov, ki jih snujemo v tem času, 
je po nespornih skupnih ocenah, ki so dozorele v naši družbi, predvsem dvojna: 
Da obvladamo notranja žarišča inflacije v naši družbeni reprodukciji in da 
preobrazimo družbenoekonomsko podlago tokov sredstev družbene akumulacije 
od državno lastninske, podjetniške, grupno lastninske itd. v samoupravno do- 
hodkovno. 

Sama zasnova srednjeročnih planov, ki jih snujemo v tem času, torej 
neizogibno zahteva tako plansko usmeritev, pri kateri bodo samoupravni nosilci 
planiranja v procesu uresničevanja planov usmerjeni na redefiniranje planskih 
ciljev in smotrov, ker se bodo nekatere materialne in družbene predpostavke 
razvoja bistveno spreminjale s samim uresničevanjem plana. 

Trenutno nas močno dušita hipoteka neobvladanih generatorjev inflacije 
v naši lastni družbeni reprodukciji in hipoteka administrativno regulativne 
borbe s številnimi kvarnimi posledicami, ki jih inflacijsko odvijanje tokov 
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reprodukcije nosi s seboj. Obe hipoteki sta že zelo težki, vsaka na svoj način. 
Povsem nesporno pa je, da ima administrativno regulativna borba s posledicami 
inflacije zelo omejen domet in da bi se s časom sprevrgla v svoje nasprotje, če 
se ne bi organizirano usmerili na odpiranje procesa obvladovanja pravih gene- 
ratorjev inflacije. 

Analize tekočih gospodarskih gibanj opozarjajo, da se kažejo določeni znaki 
in prvine stagnantnega trenda v teh gibanjih, kot pravijo ekonomisti. Opravka 
imamo s prvinami umikanja s pozicij proizvodne ekspanzije, ki se kažejo v 
zmanjševanju obsega proizvodnje, v zaostajanju rasti produktivnosti dela itd. 
Ta trend še nadalje zaostruje protislovja neustrezne razporeditve dohodka po 
namenu porabe in po družbenih nosilcih porabe. Tak trend otežuje premago- 
vanje strukturnih neusklađenosti, ki so vsekakor eden od primarnih generator- 
jev inflacije. Del družbenega dohodka, ki z njim razpolagajo delavci, ki nepo- 
sredno ustvarjajo,novo vrednost, se praviloma zmanjšuje. Na reprodukcijske tor 
kove pritiska že velika količina administrativno regulativnih ukrepov, ki so 
v danem trenutku lahko v borbi s posledicami inflacije koristni, sčasoma pa 
se sprevračajo v splet togih, ekonomsko nelogičnih, linearnih ukrepov, ki kot 
težka cokla začno bremeniti družbeno reprodukcijo. V takem primeru začne 
veljati ljudski rek, ki pravi, da »povodni mož z nogami potanca, kar z rokami 
napravi«. 

Izhod iz takega stanja na pot dinamičnega razvoja, ki je edina realna 
alternativa, ker edina omogoča obvladovanje in razreševanje tako materialnih 
kot družbenih protislovij »s prestrojevanjem v hodu«, kot bi dejali vojaki, je 
več kot potreben. 

Te naloge naj bi se lotili s srednjeročnimi plani, ki jih sedaj oblikujemo. 
Lotili pa se je bomo prav in dobro le, če se je bomo lotili sočasno v dveh žari- 
ščih, ki generirata inflacijo. Eno žarišče so neusklađenosti materialnoekonomske 
narave. Toda te neskladnosti so v svojem bistvu posledica neskladnosti v družbe- 
noekonomskih odnosih. Če ne obvladamo teh neusklađenosti, vsaj na ključnih 
vozliščih, potem se neskladnosti materialnoekonomske narave nenehno repro- 
ducirajo in jih preprosto ni možno trajneje obvladovati. Ključ za to, da posta- 
nejo odnosi v proizvodnji faktor obvladovanja neskladnosti materialnoekonom- 
ske narave, ki se neizogibno pojavljajo v pogojih delovanja zakona neenakomer- 
nega razvoja, ki ga tako kot blagovnega značaja proizvodnje ni možno eno- 
stavno voluntaristično ukiniti, je v vgraditvi prvin dohodkovnih odnosov v 
dejanske proizvodne Odnose. 

Med temi prvinami je v tem trenutku strateškega pomena komponenta 
minulega dela, ki tvori izpeljavo načela delitve po delu tudi na tisti del na novo 
ustvarjene vrednosti iz dohodka, ki po namenski razporeditvi ne gre v nepo- 
sredno porabo in ki ostane družben. Dohodkovni odnosi, ki nanje ne bi vgra- 
dili sestavine, ki jih opredeljuje ustava pod sintetičnim pojmom odnosov na 
podlagi minulega dela, očitno ne morejo postati podlaga, na kateri bi se druž- 
benoekonomski odnosi osvobodili usedlin državno lastninskih in grupno last- 
ninskih odnosov, s čimer bi se tudi delavec osvobodil iz mrež mezdnega polo- 
žaja. Zaradi tega nam v tem trenutku izgledajo posamezne samoupravne organi- 
zacije, v katerih so kar se da skrbno izpeljali organizacijsko institucionalna 
načela o organiziranosti organizaciji združenega dela, kot lep in dopadljiv 
avto — toda brez motorja. 

V prazen prostor znotraj družbenoekonomskih odnosov kar naprej vdira 
taka ali drugačna logika kapitala in družbenega odtujevanja. Delavci so kar 
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naprej v spopadu z njo, ne morejo, pa je izgnati, ker ne zapolnijo »praznega 
prostora« z odnosi, kot so opredeljeni, pod pojmom družbenoekonomske kate- 
gorije minulega dela. Tako se tudi ustvarja vtis, da je samoupravna organizira- 
nost naslonjena predvsem na zavest delavcev, da pa nima svoje ustrezne podlage 
v temeljih, na katerih se oblikujejo dejanski družbenoekonomski odnosi, in 
da je delovanje teh organizmov v dobršni meri odvisno od »potisne moči« druž- 
benopolitičnih organizacij in od njihove dejavnosti. 

Mimogrede naj ugotovim, da smo tudi pri oblikovanju integralnih sistem- 
skih rešitev že prišli tako daleč, da imamo v osnutku zakona o združenem delu 
ponujeno sistemsko zasnovo dohodkovnih odnosov in v njenem okrilju tudi 
zasnovo osnov za praktično sistemsko opredelitev odnosov na podlagi minulega 
dela. Ne glede na vse slabosti, ki je z njimi ponujena rešitev še obremenjena, 
je nesporno res, da razpolagamo sedaj z nečim, kar je opredeljeno in otipljivo 
in kar lahko sedaj na podlagi rezultatov razprave in na podlagi političnih 
odločitev dokončno izoblikujemo, seveda na sedanji ravni naših skupnih 
spoznanj. 

Ce se opredelimo za tak pristop k oblikovanju samoupravnih družbenih 
planov — osebno sem trdno prepričan, da lahko samo na tej podlagi iziđemo 
iz sedanjih neugodnih razmer na pot dinamičnega družbenoekonomskega raz- 
voja, s tem da bodo družbenoekonomski odnosi postajali vse trdnejša podlaga 
za premagovanje objektivnih razvojnih protislovij — potem se moramo po- 
vsem nedvoumno opredeliti do> nekaterih usmeritev, ki so že prisotne pri obli- 
kovanju planov, ki pa jih ni mogoče sprejeti v pristop, o katerehi sem govoril. 

Očitno se ponovno srečujemo s težnjami, ki so gluhe in slepe za vse, kar 
govorimo o borbi z izvori inflacije in o dohodkovnih odnosih, same pa so dokaj 
glasne, tu pa tam celo kričave. Za te težnje je bistveno samo to, kako zvrtati 
sredstva za izpeljavo svojih programov in za zadovoljitev svojih potreb. Pri 
izpeljavi tega cilja so pripravljeni takoj, pohoditi vsa načela o samoupravnem 
sporazumevanju. V svoj voz skušajo vpreči ali potisniti tudi družbene in poli- 
tične činitelje. Prav nič ne pazijo, kdo se jim bo še prisedel in s kakšnimi 
nameni. Za dosego svojega cilja se poslužujejo tudi že nekaterih rekvizitov iz 
ropotarnice cenene demagogije, enostranskega friziranja dejstev, lansiranja 
polresnic. 

Takoj sedaj moramo zelo jasno in nedvoumno povedati, da tem težnjam 
in takemu ravnanju ni in ne more biti prostora za mizo, za katero naj sedajo 
delavci in njihovi delegati ter oblikujejo samoupravne sporazume o planih. 

V žarišču protiinflacijske usmeritve so v tem trenutku pomembne zlasti 
tri zadeve: Strukturne neusklađenosti in njihov odraz v inflaciji, neustrezna 
razporeditev »družbenega kapitala«, ki je taka, da si mora velik del ustvarjalcev 
nove vrednosti posojati »družbeni kapital« za to, da lahko delavci normalno 
proizvajajo in morajo za to plačevati visoke obresti, prek teh obresti pa se 
formira velik del materialno dejansko nepokrite porabe, in denarno-kreditni 
sistem, ki še vedno ustvarja prek različnih kanalov podlago za porabo vseh 
vrst brez dejanskega materialnega pokritja. 

Sporazumi o planih in celotno delovanje, ki naj bo na njih zasnovano, 
mora biti tako' postavljeno, da bo delovalo za konkretno postopno demontiranje 
teh generatorjev inflacije. 

Druga stran te iste medalje pa je, da se moramo povsem nedvoumno 
produktivistično usmeriti v celotnem združenem delu in v sleherni temeljni 
organizaciji. Osnovni družbeni debalans, ki se v njem kuhamo, je, da več 
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trosimo kot pa proizvedemo. Iz tega je treba napraviti pravi zaključek. Pravi 
zaključek pa ni, če začnemo drug drugemu dopovedovati, kako je poraba 
vsakega med nami upravičena, da si začnemo škodoželjno gledati drug drugemu 
v lonec in da z vso administrativno ihto tiščimo z eno roko porabo k tlom, 
z drugo pa jo spodbujamo. Potem pa se kar naprej jezimo, da niso administra- 
tivni ukrepi zadosti dobri in si izmišljamo vedno nove, v trdnem prepričanju, 
da je to edina prava pot. 

Pravi zaključek je samo ta, da se z vsemi silami usmerimo v to, da bomo 
proizvedli več dobrin, ob manjših stroških v enoti proizvoda in več kakovostnih 
proizvodov. 

Ta usmeritev, ki nam edina omogoča, da potegnemo voz družbene repro- 
dukcije iz blata inflacije, v katerem praviloma porabimo veliko sil in dobre 
volje, dosežemo pa majhne učinke, je pri nas močno obledela. Temu so doslej 
botrovali usmeritev, ki je hlastala za učinki, ki jih je možno dosegati na račun 
drugih ob spretnem manevriranju po vodah inflacije, hipoteka administrativno- 
restriktivnih ukrepov in socialna demagogija, ki zlorablja zastavo samouprav- 
ljanja, da pod njo praviloma brani proizvodno nedisciplinirane delavce pred 
discipliniranimi in ki se vedno postavi v bran anarhoidnih pojavov, slabega 
dela, nereda itd., kar je vse še prisotno znotraj združenega dela, pred napori 
za konstituiranje samoupravnega reda, ki je pogoj funkcionalne učinkovitosti 
samoupravnih socialističnih odnosov. 

Da bi se tega dela lahko korenito' lotili, pa bomo morali temeljito proučiti 
in odmeriti domet administrativnih intervencij, tako z vidika njihovih materi- 
alno ekonomskih kot družbenoekonomskih, političnih, idejnih itd. učinkov. 
Človek se ne more znebiti občutka, da nam je v tem pogledu popustil občutek 
za orientacijo in nekatere zavore, da smo kratkomalo postali premalo občut- 
ljivi in premalo kritični. Tu pa tam dobi človek občutek, da so v posameznih 
primerih celo živele iluzije o tem, kaj vse je možno doseči po tej poti. Morda 
je tu treba iskati vzroke za posamezne pojave, ki opozarjajo, da je nekaterim 
znotraj administracije vse to začelo ponovno lesti v glavo. Tu in tam se že 
kažejo posamezni primeri izrazite birokratske arogance, ki pa se skriva za 
zastavo protiinflacijskega delovanja. 

Ob tem kaže jasno in nedvoumno ugotoviti, da ne bo kasneje nepotrebnih 
nesporazumov, da nihče, prav nihče nima v samoupravni družbi sam monopol 
nad tem, da ocenjuje in razglaša, kaj je protiinflacijsko delovanje in kaj ni in da 
sebi prilašča monopol nad izbiro sredstev za to delovanje. 

To je v tem trenutku, ko oblikujemo zasnove naših bodočih planov, posebej 
pomembno ugotoviti. 

Ob teh razmišljanjih se nam vsem skupaj neizogibno postavlja vprašanje: 
Na katera ključna vozlišča delovanja naj bi delegati osredotočili v sedanjem 
trenutku svojo akcijsko dejavnost? Ce lahko kaj svetujem, potem moram reči, 
da smatram zlasti dve nalogi za zelo pomembni. Seveda s tem ne mislim, 
da sta ti dve edini. 

Ena teh nalog je, da sprožimo, ob aktivni pomoči zlasti sindikalnih aktivi- 
stov, konkretne razprave v temeljnih organizacijah, o njihovem družbenoeko- 
nomskem razvoju, o njihovih možnostih in projekcijah razvoja. 

Obstaja resen političen očitek, da so delavci politično in družbeno močno 
razgibani, da pa vsi skupaj še nismo znali vsega tega preliti v konkretno 
snovanje lastne razvojne projekcije. 

22» 
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Za trdno smo se politično tudi dogovorili, naj bi delavci o namenski razpo- 
reditvi dohodka odločali naenkrat. Takrat naj bi odločili o vseh oblikah porabe, 
investicijske, skupne, splošne in osebne. K temu delu morajo delavci sekti 
najprej doma, v svoji temeljni organizaciji, da bodo sploh vedeli o čem, s kom 
in o kolikšnih sredstvih se sploh žele ali morejo sporazumevati in s kom se 
o takih zadevah sporazumevajo. 

V teku aktivizacije je seveda potrebno delavce oskrbeti z nekaterimi 
potrebnimi podatki. 

Mednje vsekakor sodi podatek o razpoložljivem dohodku, podatek o raz- 
poreditvi dohodka, ki izhaja iz veljavnih sporazumov, s katerimi so uveljavljene 
določene dohodkovne obveznosti, podatki o uslugah, ki jih delavci že dobivajo 
prek menjave dela, podatki o potrebah na področju skupne porabe, ki izhajajo 
iz plana organizacije oziroma planov, ki so jih delavci izoblikovali skupaj 
z delavci iz drugih organizacij itd. 

Kot že rečeno, taki podatki so osnovni ekonomski pogoj, da delavci opre- 
dele svojo porabo, z vsemi njenimi sestavinami v okviru dohodka, ki z njim 
dejansko razpolagajo oziroma ekonomsko utemeljeno računajo. Brez teh temelj- 
nih podatkov se delavci lahko pogovarjajo le o svojih željah in željah drugih, 
torej izven stvarnih dohodkovnih realnosti. 

Nekaj takega se je očitno že prikradlo v prve informacije, ki jih je o raz- 
vojnih projekcijah organizacij združenega dela zbral Zavod za plan. V neka- 
terih organizacijah, ki izkazujejo trenutno padajočo tendenco v poslovni učinko- 
vitosti v tekočem poslovanju, so, na primer, predvideli za naslednje obdobje 
visoko stopnjo rasti na temelju obsežnih investicijskih vlaganj, ne da bi sploh 
prikazali dohodkovno podlago, iz katere so take projekcije izpeljane. V takih 
primerih je povsem utemeljena domneva, do katere so prišli analitiki na Zavodu 
za plan, da računajo take projekcije z dohodkom izven lastne organizacije, pri 
čemer pa sploh ni razvidno, od kje naj bi ga dobili in na kakšni podlagi med- 
sebojnega sodelovanja. 

Na podobne napake opozarjajo tudi zasnove nekaterih programov o dejav- 
nostih na področju skupne in tudi splošne porabe. Očitno so bili taki programi 
snovani zunaj dejanskih dohodkovnih možnosti. 

Ne bo odveč, če ob teh razmišljanjih ponovimo nekatere družbenoekonom- 
ske kriterije, ki naj bi jih upoštevali in se po njih ravnali pri snovanju in ure- 
jevanju odnosov na področju skupne in splošne porabe. Gre za kriterije, ki 
logično izhajajo iz ustavnih opredelitev in ki so bih doslej povsem nedvoumno 
družbeno opredeljeni. 

Pri razporejanju dohodka po namenu porabe je zelo pomembno stališče, 
da osebna, skupna in splošna poraba, ki se napajajo iz delavčevega bruto oseb- 
nega dohodka, tvorijo celovit bruto osebni dohodek, o čigar namenski delitvi 
odločajo delavci. Taka opredelitev ima svojo ekonomsko in družbeno uteme- 
ljitev. Družbeno bistvo take zasnove je, da je delavec prek svojega osebnega 
dohodka in njegove namenske razporeditve neposredno ekonomsko zainteresi- 
ran za urejevanje odnosov na področju skupne in splošne porabe. 

Za razporejanje doseženega dohodka je zelo pomembno stališče, ki pravi, 
. da je v skladu z načelom delitve po delu v pogojih dohodkovnih odnosov, da 

se giblje višina bruto osebnega dohodka v razmerju z gibanjem doseženega 
bruto dohodka. Pri tem pa je pomembno še to, da se ob porastu bruto dohodka 
bruto osebni dohodek praviloma počasneje povečuje. To je v skladu z načelom, 
da naj delavci, ki na podlagi svojega živega in minulega dela dosegajo višje 
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osebne dohodke, relativno in absolutno več vlagajo v del dohodka, ki ostaja 
družben. 

Pri namenski delitvi osebnega dohodka delavca pa sta pomembna zlasti 
dva družbeno dogovorjena kriterija. Eden je, da delavci sporazumno oprede- 
ljujejo namensko razporeditev bruto osebnega dohodka, razen v tistem delu, 
ki ga delavci, organizirani kot država, normativno namenijo za skupno ali 
splošno porabo. Pri tem pa spet velja načelo, naj tisti delavci, ki imajo višje 
bruto osebne dohodke, relativno in absolutno več prispevajo za skupno in 
splošno porabo. Drugi kriterij pa je, da je potrebno pri namenski delitvi 
dohodka vendar zagotoviti, da bodo delavci prejemali za večji kvantum in 
kvaliteto svojega dela sorazmerno večje neto osebne dohodke, to je, da bo 
uveljavljeno načelo, po katerem naj delavci dobe za približno enak kvantum 
in kvaliteto dela približno enak neto osebni dohodek in da je potrebno neto 
osebni dohodek delavca uravnati z gibanjem življenjskih stroškov. 

Eno kardinalnih vprašanj družbene zasnove, po kateri naj bi urejevali 
odnose na področju skupne in splošne porabe, je še opredelitev mesta in vloge 
tako imenovane samopravne in normativne komponente. 

2e pri nastajanju sporazumov, ki so sedaj v veljavi, sta se povsem določno 
pokazali zlasti dve slabosti. Ena teh slabosti je bila, da je bilo pod streho 
sporazumevanja spravljeno tudi urejevanje odnosov, ki bi jih bilo mnogo 
ustrezneje urejevati na podlagi odločitev v skupščinah družbenopolitičnih skup- 
nostih in jih normativno uveljaviti. To je neizogibno močno obremenjevalo 
sam proces sporazumevanja. Pri taki zasnovi je sporazumevanje dobilo precej 
primesi, kot da gre za obvezno sporazumevanje. Druga slabost pa je bila v tem, 
da je temeljilo celotno dogovarjanje na globalnih balansih, ki so bili napravljeni 
za celotno skupno in splošno porabo v republiki, in da je bilo celotno sporazu- 
mevanje v glavnem obremenjeno s hipoteko, da se morajo vsi subjekti sporazu- 
mevanja vključiti v vnaprej opredeljene poprečne balanse. 

Teh slabosti se moramo poslej otresti in se zavarovati pred njimi, da se 
nam ne vrnejo skozi razpoke nazaj. 

To se da razrešiti na tak način, da se o posameznih segmentih skupne in 
splošne porabe dogovarjajo in da jih urejajo tisti samoupravni in družbeni 
subjekti, ki so jim taki segmenti skupne in splošne porabe del njihove druž- 
bene reprodukcije. 

Z drugimi besedami povedano, prvi krog sporazumevanja je v organizacijah 
'združenega dela in v krajevnih skupnostih. Drugi krog sporazumevanja je v ob- 
čini, naslednji v mestu z več občinami in nadaljnji v regiji. Končno je še spo- 
razumevanje v republiki. 

V vseh teh krogih temelji sporazumevanje neposredno v okviru ustreznih 
samoupravnih interesnih skupnosti na opredeljevanju odnosov med zainteresi- 
ranimi delavci iz združenega dela (in občani) in na opredeljevanju določenih 
prioritet, ki naj bi jih zagotovili tako v okviru občine, mesta, regije in republike. 

Pri snovanju in urejevanju odnosov pa se bo tudi kaj izluščilo, katere 
zadeve je možno urediti po sporazumski poti, o katerih zadevah pa se kaže 
odločati v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti in tam prevzemati odgo- 
vornost za odločitve. 

Pri taki zasnovi urejanja odnosov na področju skupne in splošne porabe 
bo našel sebe in svoje mesto vsak družbeni subjekt, tako glede svojih potreb 
kot glede sredstev. Na tej podlagi je tudi objektivno možno sporazumsko uskla- 
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jevanje in normativno poseganje v tistih primerih, ko družbenopolitične skup- 
nosti ocenijo, da je tak poseg potreben in nujen. 

Pri taki zasnovi urejevanja odnosov na področju skupne in splošne porabe 
bi bila, na primer naloga interesnih skupnosti v republiki, da opredele pred- 
vsem prioritete, za katere naj bi se sporazumeli, da bi dobivali sredstva zanje 
od vseh tistih organizacij združenega dela, ki bi k temu sporazumu pristopile. 
Tak sporazum bi se moral oblikovati že po načelih srečujočega se planiranja. 
Naloga skupščine v republiki pa bi bila trojna: da bi opredelila splošno porabo, 
ki je združena z delovanjem organov republike, da bi opredelila minimalne 
funkcionalne standarde, ki naj bi jih izpolnjevali na posameznih področjih 
delovanja družbenopolitičnih skupnosti v občini itd., za katere bi skupščina 
ugotovila, da obstaja taka potreba, in da bi normativno intervenirala v okviru 
svojih ustavnih pooblastil, v primerih ko bi ocenila, da so določeni odnosi na 
področju skupne ali splošne porabe neurejeni ali neustrezno urejeni in da to 
bistveno moti normalne tokove družbene reprodukcije. 

Druga naloga, ki zanjo sodim, da je zelo urgentna, pa je konstituiranje 
strokovnih teamov, ki naj bi znotraj organizmov združenega dela sistematično 
in kontinuirano delali pri oblikovanju ustreznih strokovnih rešitev, brez katerih 
je nadaljnje izgrajevanje lastne ekonomske in institucionalne podlage, na kateri 
se družbeno in funkcionalno konstituirajo samoupravni odnosi, komajda možno. 

Ob sklepu teh misli vas, tovarišice in tovariši delegati, prosim v imenu 
Izvršnega sveta, da poročilo o uresničevanju ustavnih načel na področju zdru- 
ženega dela sprejmete! 

Predsedujoči Štefan Nemec: Tovariš podpredsednik, hvala lepa! 
Prosim tovariša Zdravka Praznika, direktorja Zavoda Socialistične republike 
Slovenije za družbeno planiranje, da da uvodno obrazložitev k osnutku do- 
govora o planu. Besedo ima tovariš Zdravko Praznik, direktor Zavoda SR Slo- 
venije za družbeno planiranje! 

Zdravko Praznik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Nastajanje osnutka dogovora o družbenem planu SR Slovenije za obdobje 

1976—1980 sega že v lansko leto, ko so bile sprejete osnove pristopa in načrt 
izdelave družbenega plana SR Slovenije in ko> so bila pripravljena osnovna 
izhodišča za plan in kasneje globalni okviri in možnosti za srednjeročni razvoj 
SR Slovenije. S tem in na podlagi ustreznih zveznih dokumentov so bili ustvar- 
jeni pogoji za temeljitejše informiranje in za priprave srednjeročnih planov 
nosilcev ter njihovega prilagajanja reformi planiranja. 

Cas od priprave prvih izhodišč do izdelave tega osnutka in po njem je bil 
izpolnjen z intenzivnim delom za odstranjevanje škodljivih posledic liberalistič- 
nih konceptov, za iskanje poti za družbeno in materialno učinkovitejši in sta- 
bilnejši razvoj ter za gradnjo novega sistema samoupravnega planiranja in 
njegovega uveljavljanja pri neposrednih nosilcih planiranja. 

Poleg navedenih intenzivnih družbenopolitičnih in strokovnih angažiranj za 
uveljavljanje nove vsebine planiranja in trasiranja poti družbenoekonomskega 
razvoja ne le z vidika srednjeročnega razvoja SR Slovenije, temveč hkrati tudi 
z vidika srednjeročnega in dolgoročnega razvoja Jugoslavije, soupada z izde- 
lavo teh dokumentov vrsta delovanj, ki prav tako dajejo svoj pečat priprav- 
ljanju srednjeročnih planov. Gre za poglobljeno in odgovorno delo v zvezi z 
izvajanjem resolucije o družbenoekonomskem razvoju SR Slovenije v letu 1975, 
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ki je med drugim opozorila na vrsto daljšeročnih problemov in konsekvenc za 
razna dogovarjanja v merilu federacije, za uskladitev sistemskih vprašanj z 
ustavo, politike do manj razvitih republik in avtonomne pokrajine Kosovo, šq 
posebej pa odločne orientacije na stabilnejši družbenoekonomski razvoj. 

Razgibana družbena in strokovna aktivnost je pripomogla k večji afirma- 
ciji planiranja kot sredstva v rokah delavcev za obvladovanje celotnega pro- 
cesa družbene reprodukcije in k nadaljnjim naporom za iskanje odgovorov na 
še odprta vprašanja. Ta so v precejšnji meri vezana na preobrazbo družbeno- 
ekonomskih odnosov. Najbolj konkretno so v ospredju vprašanje uveljavljanja 
dohodka kot družbene kategorije v združenem delu in načela, da je dohodek 
v materialni sferi osnova za dohodek na vseh drugih ravneh. Ta vprašanja so 
hkrati v neposredni zvezi z motiviranostjo delavca v združenem delu za taka 
ravnanja, ki prinašajo družbenoekonomske rezultate, ki so blizu družbenega 
optimuma in so tudi aksiom stabilnejšega družbenoekonomskega razvoja. 

Planiranje na samoupravnih osnovah mora pomeniti tudi močan pospeše- 
valnik in priložnost za stvarno afirmacijo novih družbenoproizvodnih odnosov 
na bazi dohodka v materialni sferi in ob prisotnosti vseh udeležencev, ki sode- 
lujejo v procesu nastajanja in uporabljanja tega dohodka. Tt> predvsem iz raz- 
loga, ker je prav ob planiranju dan vpogled tako v nujne in možne povezave 
med udeleženci planiranja kot v dogajanja v celotni materialni in nematerialni 
sferi, ki je soočena z dohodkom, hkrati pa je podana možnost nadzorovanja 
teh dogajanj. 

Analitični prikaz odnosov med globalnimi ocenami o možnem razvoju in 
prvimi pogledi na možni razvoj do leta 1980, ki sledi iz ankete o minimumu 
kazalcev razvoja na podlagi prvih zasnov srednjeročnih planov temeljnih orga- 
nizacij združenega dela in samoupravnih interesnih skupnosti, pomeni začetek 
uveljavljanja t. i. srečevalnega planiranja. S tem, ko sta obe gradivi dani v 
obravnavo udeležencem v družbenem planiranju, prehajamo v najbolj zahtevno 
in tudi najtežjo fazo planiranja, to je v fazo usklajevanja, ki mora pripeljati 
do samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov in šele na teh osnovah 
do planov, ki morajo odražati ustavni družbeni odnos, hkrati pa dati podlago 
za učinkovit in dinamičen razvoj ter tudi zavezovati udeležence v planiranju 
za uresničevanje vsega tistega, kar je dogovorjeno. 

Glede temeljnih organizacij združenega dela in drugih nosilcev planiranja 
za razvoj do leta 1980 se kažejo vse številne okoliščine in motiviranosti, rele- 
vantne za čas, v katerem so se te oblikovale. 

Med njimi gre zlasti za: 
— še vedno šibko povezanost med udeleženci planiranja, zlasti tistih, ki 

neposredno sodelujejo pri nastajanju in porabljanju dohodka in pomanjkljive 
priprave; 

— težnje po avtonomnem razvoju proizvodnih zmogljivosti in porabe 
izven gospodarstva (pri čemer pa sredstva niso zagotovljena s samoupravnim 
združevanjem); 

— često negativnega odnosa do planiranja, predvsem zaradi dosedanje ne- 
učinkovitosti na tem področju; 

— pomanjkanje relativnih informacij in občutnih težav zaradi pomanjkanja 
ustreznih strokovnih kadrov. 

Nikakor pa ni za podcenjevati rezultatov dosedanjih priprav, v katere se 
je vključilo kar 97 '°/a vseh temeljnih organizacij združenega dela in velik del 
samoupravnih interesnih skupnosti ter občin. Med pozitivnimi stranmi tega dela 
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je označiti nagnjenost k dinamičnemu razvoju, kar je tudi osnovna prednost in 
značilnost dosedanjih materialnih gibanj in teženj po hitrejšem osvajanju tujih 
tržišč1. Gradivo pa je pomembno tudi zato>, ker daje vpogled v materialne odnose 
organizacij združenega dela in ponuja začetne verzije planov posameznih sub- 
jektov gospodarskega in socialnega razvoja potencialnim uporabnikom ter 
nakazuje strukturne probleme, nauskladenosti in možnosti rešitve. To so vse- 
kakor podlage, ki bodo olajšale proces samoupravnega usklajevanja razvojnih 
interesov, sporazumevanja in družbenega dogovarjanja. 

Značilno za sedanjo fazo priprav planov pa je pretirana usmeritev večine 
nosilcev planiranja na investicije, pretežno brez realnih možnosti pokritja, 
ekstenzivni odnos do lastnih možnosti in često nerealne ocene povpraševanja, 
zlasti domačega. 

Zaznavano je nadalje prešibko povezovanje organizacij združenega dela 
glede skupnih razvojnih interesov, kar je med drugim pripeljalo do bolj ali 
manj izoliranih pogledov na razvoj s stališča TOZD in manj znotraj delovnih 
organizacij, SOZD in SIS s področja materialne sfere na eni ter krajevnih skup- 
nosti, občin in SIS na drugi strani. 

V nadaljevanju bi se želel koncentrirati na nekatere bistvene razvojne 
probleme, ki sledijo iz: pričujočih gradiv, v luči nekaterih kasneje registriranih 
stališč, zlasti v Izvršnem svetu SR Slovenije, Svetu za gospodarski razvoj in 
ekonomsko politiko, Predsedstvu CK SR Slovenije in skupščinskih odborih. 

Očitno je osnovni problem v zagotavljanju dinamične stopnje rasti, ne da 
bi bil ogrožen koncept stabilizacije. Ne le razvoj samoupravnih družbenih odno- 
sov, temveč tudi materialni razvojni vidiki in potrebe terjajo dinamično stop- 
njo rasti. Spričo dejstva, da je bila dosedanja stopnja v dokajšnji meri tudi 
posledica inflacijskih pogojev ter ekstenzivne uporabe faktorjev, zahteva bodoči 
razvoj tako rast, ki bo slonela na realnih možnostih, s katerimi razpolagamo 
v Sloveniji in Jugoslaviji ter na uvoznih možnostih, kakor tudi na povpraševa- 
nju, zunanjem in domačem, ki ima zdrave predznake. To so predvsem osebni do- 
hodki, ki so rezultat produktivnega dela, učinkovite, pokrite investicije, ki vo- 
dijo k funkcionalnejši gospodarski strukturi, in tista skupna in splošna poraba, 
ki pomeni stvarne dejavnike družbenega in gospodarskega razvoja. 

Čeprav so še v teku strokovna preverjanja možne stopnje rasti na podlagi 
novejših informacij in spoznanj, je treba vendarle upoštevati, da bo le tem 
dalo dokončno besedo združeno delo, in sicer potem, ko bodo organizacije med- 
sebojno uskladile razvojne interese na podlagi realnih razvojnih možnosti in 
ko bodo sprejele samoupravne sporazume in družbene dogovore. Med poglavitne 
pogoje, ki bodo vplivali na stopnjo rasti, je šteti zlasti: 

— stabilizacijo, ki je še posebej za slovenske razmere eden od pogojev za 
doseganje dinamične rasti, saj je SR Slovenija dosegla stopnjo razvitosti, v 
kateri kvalitetni faktorji odigravajo odločilno vlogo. Že v obstoječih nestabilnih 
razmerah so pomenile hranilne vloge občanov pomemben vir bančnih sredstev, 
tako po obsegu kot po dinamiki — 31. 12. 1974 je znašal delež teh sredstev 
v skupnih bančnih virih 16,5 l0/o, 31. 7. 1975 pa že 18'%. Podobno težnjo kažejo 
tudi prihranki zdomcev, ki so 1974. leta pomenih 7 fl/o vseh sredstev poslovnih 
bank, 31. 7. 1975 pa že 8,2% vseh sredstev. Stabilnejši pogoji bi po ocenah 
omogočili, da bi se prihranki zdomcev povečali vsaj za nadaljnjih milijon 
dinarjev; 

— intenzivnejši razvoj samoupravljanja ob uveljavljanju dohodkovno so- 
odvisnih odnosov v združenem delu more vplivati na večjo izrabo rezerv, ki 
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jih je v slovenskem gospodarstvu izredno mnogo, kar bi prav tako utegnilo 
ugodno vplivati na hitrejšo stopnjo rasti; 

— čeprav je glede na potrebne spremembe v strukturi investicij v smeri 
infrastrukturnih in bazičnih vlaganj računati z nekoliko nižjo globalno stopnjo 
učinkovitosti investicij (istodobni marginalni kapitalni koeficient Slovenije je 
znašal v obdobju 1971—1975 2,41, za obdobje 1976—1980 pa 2,48, za SFR Jugo- 
slavijo pa je predvideno povečanje v istem obdobju od 2,70 na 2,85), bo funkcio- 
nalnejša proizvodna struktura v SFR Jugoslaviji predvsem v drugi polovici 
planskega obdobja pozitivno vplivala na boljšo oskrbljenost gospodarstva zlasti 
z energijo in surovinami in s tem tudi na boljšo učinkovitost gospodarjenja, 
plačilno bilanco itd.; 

— neizkoriščene možnosti v odnosu do neuvrščenih in držav v razvoju 
ter socialističnih držav obetajo, v pogojih intenzivnejše izvozne naravnanosti, 
možnosti boljše preskrbe domačega trga. Hkrati pa dosedanji sorazmerno nizek 
delež inozemskih posojih v družbenem proizvodu v primerjavi s SFR Jugosla- 
vijo, ki je v SR Sloveniji v preteklih letih znašal okoli 4,5'% družbenega pro- 
izvoda, v Jugoslaviji pa 5,7'%>, omogoča .povečanje angažiranja tujih sredstev 
na okoli 5,3'% družbenega proizvoda v letih 1976—1980, seveda pod pogojem, 
da se bo gospodarstvo v prihodnje intenzivneje vključevalo v izvoz; 

— obstaja pa še vrsta drugih rezerv, ki bi jih bilo moč izkoristiti. Zlasti 
velja to za visoka obratna sredstva, ki so vezana v zalogah, in izredno visok 
delež družbenega proizvoda, ki ga letno vlagamo v zaloge, ki se sedaj gibljejo 
med 12 in 16%, medtem ko v razvitih državah znašajo le 4'%, dalje gre za 
slabosti v organizaciji proizvodnje, neizgrajen sistem transfera raziskovalnih 
rezultatov v proizvodnjo in razne druge oblike porabe, predvsem režijskega 
značaja. 

Ob prehodu v leto 1975, še posebej pa v zadnjih mesecih letošnjega leta, 
smo se srečevali s tendencami slabljenja gospodarske aktivnosti, pojavi nelikvid- 
nosti, nadaljnjim porastom zalog, rastjo vseh oblik porabe iznad razpoložljivega 
dohodka, s padanjem ekonomičnosti in s posledico tega — slabšanjem akumu- 
lativne in reprodukcijske sposobnosti gospodarstva. 

Takšna gospodarska gibanja in dejstvo1, da Zahodna Evropa napoveduje 
oživitev gospodarske aktivnosti šele v drugi polovici leta 1976 in da bosta 
zlasti naslednji dve leti zahtevali najobčutnejše premike v strukturi investicij 
predvsem na področju energetike, zmanjšujejo objektivne možnosti za nadalje- 
vanje visoke stopnje rasti iz prejšnjih let v prihodnjem in verjetno tudi v 
naslednjih letih, čeprav z blažjim učinkom. Zaradi tega je prehodno računati 
z nižjo gospodarsko aktivnostjo v primerjavi s poprečjem stopnje rasti za 
celotno plansko obdobje. Zaostreni gospodarski pogoji se v primeru slovenskega 
gospodarstva kažejo tudi v slabšanju odnosov v primarni delitvi (družbeni 
proizvod leta 1974 v SR Sloveniji je porasel nominalno za 32 fl/», po stalnih 
cenah pa za 10 "V», medtem ko je v jugoslovanskem merilu nominalno porasel 
za 33,0/o, po stalnih cenah pa le za 9'%). V preteklih letih je bila situacija 
ugodnejša. 

Čeprav osnutek računa s sprostitvijo dela sredstev, ki so vezana v zalogah, 
in sicer v korist investicij v osnovna sredstva, ni pričakovati bistvenejših premi- 
kov že v prvem obdobju plana, pa tudi narodnoobrambni in stabilizacijski raz- 
logi zahtevajo večje oblikovanje rezerv in tudi sredstev za kreditiranje opreme 
zaradi pospešenega izvoza le-te. To je še posebej pomembno, ker postaja oprema 
še zlasti glede na pogoje, ki se nudijo na področjih ekonomskega sodelovanja z 



346 Skupno zasedanje Zbora združenega dela in Zbora občin 

neuvrščenimi deželami in deželami v razvoju, pomemben izvozni generator. V 
preteklem desetletnem obdobju pa je zaznamovan celo padec deleža izvozne 
opreme v skupnem izvozu od 22,2:% v letu 1962 na 19,6 % v letu 1972 in smo 
v tem pogledu tudi pod jugoslovanskim povprečjem. Gotovo je eden od razlogov 
za to tudi razdrobljenost in nezadostno sodelovanje in delitev dela med obsto- 
ječimi organizacijami združenega dela, kakor tudi ne dovolj organizirano vklju- 
čevanje teh organizacij v širši razvoj. 

Ti in drugi objektivni pogoji ter problemi bodo imeli svoj vpliv na gospodar- 
ska gibanja v prihodnjem planskem obdobju, koncentrirajo pa se predvsem 
okrog 

—• stabilizacije in bitke proti inflaciji, okrog dinamične rasti na kvalitenih 
vzvodih, 

— plačilne bilance in 
— uresničevanja dolgoročnejših razvojnih prioritet v gospodarstvu in druž- 

benih dejavnostih. 
Dosedanje razprave o globalnih usmeritvah razvoja v naslednjih letih so 

opozorile, da moramo v razvojno politiko, samoupravne sporazume in dogovore 
ter v sistem vgraditi konkretnejše ukrepe v korist večje stabilnosti in večje 
skladnosti v razvojnih ambicijah in da morajo ti ukrepi pomeniti tudi osnovno 
vsebino vsakoletnih resolucij o družbenem razvoju. Zaradi tega morajo tudi 
srednjeročni plani v svojih ciljih in nalogah, v opredeljevanju prioritet in si- 
stemskih rešitvah, skratka v celotni kompoziciji postati večletni program sta- 
bilizacije. Takšna usmeritev bo zahtevala tudi materialne žrtve, večjo racional- 
nost v razpolaganju z dohodkom, intenzivno in načrtno spreminjanje proizvod- 
ne strukture in večjo organiziranost, spoštovanje dogovorov, sposobnost za doje- 
manje širših, skupnih problemov in odgovornost. 

Osnova dolgoročne politike stabilizacije je tudi v ustreznem oblikovanju 
akumulacije v strukturi razporejanja dohodka. Tako naj bi delež bruto akumu- 
lacije v bruto dohodku porastel v Sloveniji od 29,7 % v letu 1975 na 31,4'% v 
letu 1980. V merilu Jugoslavije računajo s porastom od 29,9 % na 31,1%. Iz- 
vršni svet SR Slovenije se zavzema, da se takšna globalna usmeritev v delitve- 
nih razmerjih vgradi v vse projekcije srednjeročne politike, kar tudi pomeni, 
da morajo druge oblike porabe rasti počasneje kot družbeni proizvod, s tem, da k 
reševanju skupnih interesov in ciljev prispeva več tisti, ki ima večji dohodek. 
Analiza in izkušnje kažejo, da je takšna razmerja med akumulacijo in potrošnjo 
moč zagotoviti le s pogoji dinamične gospodarske aktivnosti. 

Ta je med drugim vezana na odločnejše uveljavljanje načela delitve dohodka 
po delu, kar zahteva spodbudnejšo politiko osebnih dohodkov in tudi večjo 
diferenciacijo teh na osnovi tekočega in minulega dela; zaradi izravnavanja 
socialnega in prostorskega razvoja pa je potrebno zagotoviti hitrejšo rast sred- 
stev družbenega standarda v primerjavi z rastjo osebne porabe. Hkrati je treba 
imeti pred očmi, da bi se v okviru bruto osebnih dohodkov zaposlenih izločal 
večji delež za hitrejši razvoj tistih dejavnosti, ki najbolj neposredno vplivajo 
na izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev delavcev, njihove usposoblje- 
nosti za produktivno delo in za povečanje njihove socialne varnosti, kar se še 
posebej nanaša na racionalnejšo in hitrejšo stanovanjsko izgradnjo, vmešanje 
rezultatov raziskovalnega dela v organizacije združenega dela, izobraževanje 
ob delu in poklicno usmerjanje v deficitarne poklice, intenzivnejše varstvo pri 
delu, varstvo otrok in postopen prehod na celodnevno šolanje ter v intenzivnejšo 
zdravstveno zaščito. 
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Prek teh odnosov v delitvi družbenega proizvoda se hkrati kaže nujnost 
intenziviranja procesov odstranjevanja potrošniške zanesenosti, ki je dobivala na 
mnogih področjih znake avtonomnega razvoja, je zaradi tega pomenila enega 
poglavitnih faktorjev stabilnosti. Hkrati se prek teh odnosov poudarja večje 
uveljavljanje produktivnega dela ob ofenzivnejšem odnosu do osvajanja tu- 
jega in domačega tržišča. 

Globalno bi se morala prizadevanja za uveljavitev kvalitetnih dejavnikov 
izraziti v povečani udeležbi produktivnosti v prirastu družbenega proizvoda, in 
sicer od 46 %> v obdobju 1971-1975 na 65 % v planiranem obdobju, v Jugoslaviji 
pa v istem času od 45 % na 58%>. 

Eden najpomembnejših generatorjev dinamične rasti, ki naj bi slonela 
na kvalitetnih vzvodih, je večji izvoz blaga in storitev. Predvideno je povečanje 
izvoza v strukturi družbenega proizvoda od sedanjih 28,7'"/o na 37,5 fl/o. Hkrati 
spada med pomembne usmeritve večja uravnoteženost menjave s tujino in iz- 
boljšanje odnosov Vv plačilni bilanci, kar bo treba zagotoviti zlasti z izgrajeva- 
njem izvozno usmerjene strukture gospodarstva, z razvijanjem višjih oblik 
vključevanja v mednarodno delitev dela in z usmeritvijo na ekonomsko racional- 
ne substitucije uvoza. Čeprav je, kot rečeno, usmerjenost na izvoz prisotna v 
razvojnih programih temeljnih organizacij združenega dela, je vendarle često 
zasnovana na visokem uvozu in predvsem na visokih investicijah. Zato je treba 
v nadaljnjih pripravah srednjeročnih planov združenega dela konkretneje opre- 
deliti preusmeritev na izvoz, kot tudi faktorje in pogoje, ki bodo lahko pri- 
spevali k dinamični rasti izvoza, v okviru dogovora v merilu vse Jugoslavije 
pa vse one elemente ekonomske politike, ki bodo prispevali k povečanju konku- 
renčne sposobnosti gospodarstva. V samoupravnih sporazumih in dogovorih 
se bo treba opredeliti tudi za politiko regionalnega usmerjanja ekonomskih 
tokov v menjavi s tujino, zlasti pa se intenzivneje usmeriti na razvoj ekonom- 
skih in finančnih odnosov z neuvrščenimi deželami in deželami v razvoju. Za 
odločnejšo orientacijo na izvoz se je treba nujno zavzemati v merilu vse Jugo- 
slavije, še posebej ker je to .tudi pogoj za sanacijo plačilne bilance in za nadalj- 
nje povečano angažiranje inozemskih sredstev za razvoj. Ker je izvozna inten- 
zivna gospodarska struktura najpomembnejša alternativa bodočega razvoja, bo 
zaradi zagotavljanja konkurenčnosti pomembna usmeritev za večjo opremljenost 
delovnih mest, modernizacijo tehnologije in avtomatizacijo proizvodnih postop- 
kov. To terja med drugim tudi pomanjkanje delavcev v SR Sloveniji; zagotav- 
ljanje celotnejših pogojev življenja in dela delavcem, ki se na novo zaposlijo, 
varstvo narave, izboljšanje okolja itd. 

Opozoril sem že na to, da nas sedanja faza planiranja postavlja pred zelo 
težko preizkušnjo. Preprosto zato, ker gre za usklajevanje razvojnih interesov 
ne le med udeleženci, ki sodelujejo pri nastajanju in uporabljanju dohodka, 
temveč tudi med republikami, regijami, občinami, da ne omenjamo še drugih. 
V taki situaciji morajo prednjačiti objektivni interesi in možnosti, ki izhajajo 
iz realnega dohodka kot družbene kategorije, ob prisotnosti treh komponent 
plana, to je gospodarske, socialne in prostorske. To zahteva ne le samoupravno 
usklajevanje združenega dela znotraj širših dohodkovno povezanih reproduk- 
cijskih celot, temveč tudi soočenje interesov znotraj delovnih organizacij, 
SOZD, SIS, v občinah in med občinami, in tudi v okviru republike in federacije. 
Kolikor s samoupravnimi sporazumi ah družbenimi dogovori ne bi mogli ob- 
vladati vseh tistih temeljnih členov reprodukcijskega procesa, ki zagotavljajo 
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večjo skladnost družbenega razvoja, je jasno, da ne bo moč pristopiti k dokonč- 
nemu oblikovanju in sprejemanju družbenega plana. 

V predloženem gradivu, zlasti v aneksu, smo želeli zato dati čim več in- 
formacij, da bi bil vpogled v različne interese lažji in da bi bilo danih več mož- 
nosti za soočenje in usklajevanje teh interesov, čemur se ne bo moč izogniti, 
če ne želimo reprize želja brez stvarnih možnosti in s tem inflacijskih planov. 
Napor bo toliko večji, ker so roki za pripravo planov zelo kratki. Praktično 
je na razpolago za sprejemanje samoupravnih sporazumov in družbenih dogo- 
vorov le mesec dni, če želimo, da bi Skupščina sprejela predlog plana še v 
letošnjem letu, kot to sledi iz skupščinskega programa. 

S tem v zvezi bi želel eksponirati le nekatera področja in probleme, s ka- 
terimi se je treba soočiti v fazi usklajevanja, ter hkrati vključiti v obravnava- 
nje tudi osnutek dogovora o družbenem načrtu Jugoslavije za obdobje 1976 do 
1980, ki je prav tako na dnevnem redu obeh zborov: 

a) Prestrukturiranje proizvodnje bo zahtevalo preusmeritev dela akumulaci- 
je in tudi tujih sredstev v izgradnjo energetskih, surovinskih in prometnih kapa- 
citet. Za te namene bi bilo treba po globalnih izračunih v petih letih nameniti 
56'% vseh investicijskih vlaganj družbenega sektorja, nasproti 48'% vlaganj 
v preteklih letih; relativni premik sredstev bi s tem znašal okoli 5 milijard 
dinarjev. Čeprav gre za relativno zmeren premik sredstev, bo vendarle terjal 
večjo občutljivost združenega dela do skupnih vlaganj, to še posebej, ker je 
anketa o minimumu kazalcev pokazala relativno skromno pripravljenost orga- 
nizacij združenega dela za skupna vlaganja oziroma združevanja (leta 1975 znaša 
delež združenih sredstev 13 l0/a vseh lastnih sredstev, v petletnem obdobju pa 
predvidevajo celotno znižanje tega deleža na 9,5 °/o). Gotovo bo od te pripravlje- 
nosti, spremljanje z zaostritvijo kriterijev investiranja in pokrivanja dolgoroč- 
nih interesov vlagateljev, odvisna funkcionalnejša struktura gospodarstva in s 
tem njegova večja učinkovitost. 

Mnogo ostrejše pa se postavlja vprašanje obsega vlaganj v energetiko, 
osnovne surovine in bazno kemijo v merilu vse Jugoslavije, vsaj po osnutku 
osnov za dogovor o družbenem planu Jugoslavije. Samo znotraj industrije naj 
bi v petletnem obdobju namenili za te investicije prek 65% vseh razpolož- 
ljivih investicijskih sredstev nasproti 46,7 % v letih 1971—1975. Iz osnutkov 
družbenih dogovorov sledijo še znatno večje potrebe. Tako na primer naj bi 
samo za energetiko vložili 58% vseh investicijskih sredstev industrije. Oči- 
vidno je, da taka realokacija investicijskih sredstev ni možna, tako ne z vidika 
nadaljnjega utrjevanja in razvijanja samoupravnih proizvodnih odnosov kot 
ne z vidika skladnosti v odnosih in tokovih reprodukcije na enotnem jugoslo- 
vanskem trgu. Ponavlja se praksa, da si posamezne panoge zastavljajo ambici- 
ozne razvojne programe, pri čemer računajo predvsem na državo, ki naj na 
takšen ali drugačen način zagotovi sredstva in ostale pogoje za njihov razvoj. 
Ce ocenjujemo, da se bo v nadaljnjem postopku usklajevanja skupne razvojne 
politike v Jugoslaviji nujno potrebno opredeliti za skladnejše in realnejše od- 
nose v strukturi oblikovanja in porabe dohodka in akumulacije, če upotševamo 
načelo, da naj se o skupnih interesih na področju razvoja proizvodnje, izvoza, 
uvoza, naložb itd. sporazumeva in dogovarja predvsem znotraj združenega dela 
in to v okviru dohodkovno povezanih reprodukcijskih celot, in če upoštevamo, 
da bodo morale republike, avtonomne pokrajine in federacija odgovorno in na 
osnovi usklađenih interesov združenega dela s smernicami in okviri za ukrepe 
ekonomske politike opredeliti svojo funkcijo pri uravnavanju gospodarskega 
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razvoja na enotnem jugoslovanskem trgu, potem je razumljiv predlog republi- 
škega izvršnega sveta, da se v nadaljnjem postopku usklajevanja skupne razvoj- 
ne politike na ravni Jugoslavije za obdobje 1976—1980 opredelijo kot temeljna 
skupna področja, ki naj se urejajo z družbenimi dogovori, naslednja področja 
energetika, prometna infrastruktura, proizvodnja hrane, plačilna bilanca in 
hitrejši razvoj nezadostno razvitih republik in avtonomne pokrajine Kosovo. V 
smislu tega predloga naj bi se spremenil tudi 9. člen medrepubliškega dogovora 
o pripravljanju družbenega plana SFR Jugoslavije za obdobje 1976—1980 
(Uiradni list SFRJ, št. 33/74). 

b) Med stopnjo rasti družbenega proizvoda in potrebami po električni ener- 
giji je zelo visoka stopnja korelacije. Tako bi 7l0/o rast družbenega proizvoda 
zahtevala v naši republiki povečanje zmogljivosti na 9,200 GWh električne 
energije. 

Potrebe še posebej diktira sorazmerno velika poraba električne energije 
na prebivalca, ki je za 2,25-krat večja od poprečne porabe v Jugoslaviji, pri 
čemer odpade ena tretjina na velike porabnike. To zahteva ostrejša ekonomska 
merila pri ocenjevanju družbene rentabilnosti energetsko intenzivne proizvod- 
nje, še posebej, ker kažejo stroški električne energije na enotno tendenco rasti. S 
tem v zvezi se postavlja kot osnovno vprašanje modernizacije proizvodnje 
energetsko intenzivnih proizvodov, v cilju ekonomične porabe energije na 
enoto produkta oziroma boljšega izkoristka razpoložljivega fonda energije. 
Hkrati je treba upoštevati, da na primer že sedaj proizvodnja aluminija krije 
le 70 % potreb, ki še nenehno rasejo in se bodo* do konca petletnega obdobja 
skoraj podvojile. Količine predvidene proizvodnje jekla sicer ustrezajo potre- 
bam, vendar je le 50 '°/o proizvodnje primerne za domačo uporabo, ker se slo- 
venske železarne vse bolj usmerjajo na kvalitetna jekla, medtem ko industrija 
pretežno uporablja množična jekla. 

Veriga interesov na relaciji energetika — veliki uporabniki energije — 
porabniki surovin je taka, da zahteva celovito izračunavanje optimalnih druž- 
benih učinkov kakor tudi organizirano in učinkovito usklajevanje in sporazu- 
mevanje ob upoštevanju komparativnih prednosti v Jugoslaviji in mednarodnih 
možnosti. 

c) Iz razpoložljivih dokumentov je nadalje razvidno, da so nekatere pre- 
delovalne kapacitete ob dani izvozni usmerjenosti predimenzionirane, hkrati 
pa se kažejo težnje po nadaljnji razširitvi teh kapacitet. Tak primer je proizvod- 
nja piva,, katere kapacitete so že sedaj za 75 % večje od porabe. Tudi na območju 
SFR Jugoslavije je predviden povzetek ponudbe osebnih vozil za okoli 100 000. 
Precej večje so tudi zmogljivosti bele tehnike, kot so ocenjene potrebe jugoslo- 
vanskega trga. 

Primanjkljaj surovin in reprodukcijskega materiala pa je očiten še pri 
bazni in organski kemiji, nekovinah, celuloznem lesu, tekstilnih surovinah, koži, 
gumi, najosnovnejših prehrambenih proizvodih in hranilih. 

Taki pogoji bodo zahtevali znatno ostrejšo usmeritev na izvoz, intenzivno 
in racionalno ter tudi višjo stopnjo predelave razpoložljivih energetskih in suro- 
vinskih virov in odločnejšo usmeritev na inventivno intenzivno proizvodnjo. To 
še posebej terja nujnost večje učinkovitosti in prenosa raziskovalnih izsledkov 
v gospodarske procese. 

d) Sorazmerno šibka je vertikalna integriranost celotne menjalne sfere, ki 
hkrati z neizgrajenim sistemom integralnega transporta zmanjšuje njeno pro- 
pustnost in vpliv na razvoj deficitarnih dejavnosti. Sorazmerno visok delež, 
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ki odpade na menjavo z drugimi republikami in avtonomnimi pokrajinami ter 
mednarodni trg (okoli 45 % vrednosti bruto proizvodnje gre prek slovenskih 
mej), terja kvalitetno nove prijeme v ponudbi blaga, vendar ob motivu dohodka 
kot skupnega rezultata, ne pa zgolj provizije. Zastoji v reprodukcijskem ciklu 
še prav posebej opozarjajo na šibkost menjalno-prometne sfere in seveda tudi 
na druge vzroke (organizacijske in druge slabosti), zunanji izraz teh slabosti 
pa je velika vezava družbenih sredstev v zalogah. 

e) Močno odprto je še vprašanje celovitega in uskladenega delovanja vseh 
dejavnikov, ne glede na to, če so locirani v gospodarstvu ah v družbenih dejav- 
nostih. Družbene dejavnosti nikakor ne bi smele pomeniti le obliko uporabe, 
temveč naložbo, ki ustreza bodisi gospodarskim kriterijem (vpliv na produktiv- 
nost) ali socialnem merilu (vidik korektorja socialnih razlik, ki nastopajo kot 
posledica tržnih zakonov oziroma ustvarjanje drugih nematerialnih dobrin). 
Gre torej za celovit odnos vseh razvojnih faktorjev v družbeni reprodukciji. 

Sledi preteklosti so prav na področju družbenih dejavnosti pogosto pri- 
sotne in se še vedno kažejo v prekinitvah na relaciji financiranje — interes 
porabnika, s čimer dobiva del dohodka, izločen za družbene dejavnosti, bolj 
značaj dajatve kot pa naložbe. 

Treba je upoštevati, da nekatere aktivnosti v družbenih dejavnostih 
(usmerjeno izobraževanje, raziskovalno delo, zdravstveno varstvo, varstvo pri 
delu in otroško varstvo neposredno prispevajo k dvigu družbene produktivnosti, 
prav tako pa tudi vlaganja v družbeni standard delavcev v TOZD prispevajo k 
socialni stabilnosti in s tem tudi k razvoju proizvajalnih sil. V tem dokumentu 
je odpravljena dehtev na tako imenovane gospodarske in negospodarske 
naložbe. 

Pri opredelitvi osnovnih smeri nadaljnjega razvoja družbenih dejavnosti je 
bilo potrebno izhajati iz doslej dosežene razvojne stopnje teh dejavnosti. Upošte- 
vati je bilo treba, da poteka znaten del teh dejavnosti v obliki svobodne menjave 
dela znotraj samoupravnih interesnih skupnosti, ki pa še niso do kraja razvite, 
zlasti pa še ni prišel v njih do polnega izraza vpliv združenega dela. Zanemari- 
ti tudi ni moč dejstva, da precejšen del aktivnosti s področja družbenih dejav- 
nosti poteka izven samoupravnih interesnih skupnosti, na osnovi neposrednih 
pogodbenih odnosov med izvajalci in uporabniki. Pri načrtovanju družbenih 
dejavnosti so bile upoštevane vse- specifičnosti socialno-ekonomske strukture 
v SR Sloveniji, ki pomenijo določene okvire, prioritete in neogibnosti skupne 
porabe. Eden takih elementov je visoka stopnja zaposlenosti prebivalstva, zlasti 
ženskega, kar zahteva pospešeni razvoj otroškega varstva in drugih dejavnosti, 
ki lahko vplivajo na produktivnost zaposlenih mater. Prav tako je pomemben 
element relativno visok vpliv delavcev iz drugih območij Jugoslavije in njihova 
specifična socialna izobrazbena in starostna struktura, kar se bo vse bolj odra- 
žalo na dejavnosti družbenih služb. Zelo pomemben element socialno-ekonom- 
ske strukture je relativno naglo ostarevanje prebivalstva, tako da bi število 
upravičencev do starostne pokojnine naraščajo hitreje od stopnje zaposlovanja. 
To dejstvo bo imelo za posledico porast deleža pokojnin v družbenem proizvodu 
nasproti letu 1975 (od 6,8 % na 7,5 %). 

Stanje, iz katerega startamo v novo obdobje, je tudi glede strukture druž- 
benih dejavnosti dokaj neugodno: -vsi otroci še nimajo enakih možnosti glede 
predšolske vzgoje in osnovnega izobraževanja, usmerjeno izobraževanje je 
šele v začetkih, v zdravstvu je izrazito zaostajanje osnovne zdravstvene službe 
in raznih preventivnih oblik zdravstva v nasprotju z razmeroma razvito socialno 
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in klinično dejavnostjo. Za področje kulture imamo ob relativno visoko razvitih 
centralnih institucijah razmeroma šibko osnovno bazo itd. 

Ce sprejemamo za strateški cilj plana krepitev reproduktivne sposobnosti 
gospodarstva, je očitno, da vseh potreb na področju družbenih dejavnosti ne bo 
moč v celoti uresničiti ter da bo treba še vnaprej vztrajati pri politiki, začrta- 
ni že v letošnjem in lanskem letu, ter ostri selekciji, zlasti do tistih oblik porabe, 
ki kažejo znake avtonomnega razvoja. Velja naglasiti, da s stališča krepitve 
reprodukcijske sposobnosti družbe ni najbolj bistven delež, ki ga ima skupna 
poraba v delitvi družbenega proizvoda. Zlasti na področju izobraževanja in 
raziskovalne dejavnosti imamo opravka v bistvu z neposredno gospodarsko 
naložbo, zaradi česar kaže usmeriti težišče družbene aktivnosti za kvalitetno 
prestrukturiranje skupne porabe na tista področja skupne porabe, ki so najbolj 
neposredno vključena v družbeno produktivnost. 

Cilji in naloge, ki stoje pred družbenimi dejavnostmi, so zelo zahtevne. 
Nosilci teh nalog so samoupravne interesne skupnosti, ki so tudi po ustavi od- 
govorne za razvoj družbenih dejavnosti in kot take sodelujejo enakopravno 
pri kreiranju celotne družbenoekonomske razvojne politike. Ob današnji prilož- 
nosti kaže še prav posebej opozoriti, da naj se pospeši in poglobi proces druž- 
benega planiranja v teh skupnostih. Poglobiti ga bo treba zlasti v dveh smereh: 

1. programi in srednjeročni načrti družbenih dejavnosti morajo zrasti iz 
neposrednih potreb in realnih možnosti združenega dela oziroma morajo doživeti 
kar se da temeljito obravnavo in verifikacijo v združenem delu in potrditev 
s samoupravnimi sporazumi in 

2. planiranje in usklajevanje v samoupravnih interesnih skupnostih nikakor 
ne sme teči le v smeri vertikalnega dogovarjanja znotraj posameznih dejavnosti. 

f) Razlike v interesih pa so vidne tudi na mnogih drugih področjih, ki 
prav tako zahtevajo uskladitve. Med drugim se še posebej kažejo v širših inte- 
resih za racionalno izrabo resursov v vseh delih slovenskega in jugoslovanskega 
prostora in za enakomernejši razvoj. 

Nujnost enakomernejšega razvoja in izrabe realnih možnosti v in izven 
Slovenije zahteva prav tako usklajevanje interesov, po potrebi pa tudi za- 
ščitne ukrepe, kjer so ti nujni zaradi stopnje degradacije okolja (zaščite pod- 
talnih voda in vodotokov, zaščita naravovarstvenih območij, zaščita kmetijskih 
zemljišč v skladu z občinskimi prostorskimi plani, uveljavljanje družbenih 
vidikov urejanja gozdov pri izdelavi gozdnogospodarskih načrtov, usmerjanje 
turistično-rekreacijskih območij, predvsem gorskih območij s stališča njiho- 
vega krajinskega vrednotenja in drugo). 

V pričujočem osnutku je ena od pomembnih karakteristik in tudi novosti 
vključevanje bistvenih vidikov razvoja, to je gospodarskega, socialnega in 
prostorskega. V pogojih današnje družbene razvitosti in deficitarnosti z resur- 
si bi enostransko ali upoštevanje le enega vidika lahko šlo le na račun drugega. 
Ker sta bila doslej socialni in prostorski faktor neustrezno obravnavana, je na- 
pravljen napor, da bi oba ta vidika dobila ustreznejše mesto, seveda vključeno 
v celotni razvoj. Praktično to pomeni opredeljevati nujno vlogo razvojnih faktor- 
jev. Politika regionalnega razvoja naj bi prispevala k reševanju nekaterih 
ključnih razvojnih problemov SR Slovenije na podlagi aktiviranja ekonomsko 
utemeljenih razvojnih faktorjev na posameznih območjih, hkrati pa naj bi omo- 
gočila enakopravnejše pogoje življenja in dela delovnih ljudi na vseh območjih. 

V skladu s potrebami celovitega in optimalnega razvoja SR Slovenije bi 
na podlagi osnutka dogovora usmerjali investicijska vlaganja, ki zahtevajo od- 
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piranje večjega števila delovnih mest, predvsem na območja, kjer še obstajajo 
možnosti zaposlovanja. To je še zlasti pomembno, ker so te možnosti v SR 
Sloveniji že omejitveni faktor razvoja, V prid realokacije investicij v primer- 
javi z dosedanjim razvojem govore tudi nekateri drugi potencialni pogoji raz- 
voja, kar velja še posebej za prirodne pogoje in prostorske možnosti nasploh. 
Znano je, da so nekatera območja prostorsko že precej zasičena, kar vpliva 
tudi na slabšanje kvalitete okolja. 

Predlaganim usmeritvam na področju regionalnega razvoja bi morali 
prilagoditi tudi kriterije za odločanje o lokacijah investicij. Ob tem bi morali 
v okviru družbenega dogovarjanja opredeliti poleg poslovnih kriterijev tudi 
širše družbene kriterije, ki bi upoštevali ne le gospodarske, temveč tudi so- 
cialne in prostorske aspekte družbenega razvoja SR Slovenije. Na ta način bi 
prispevali k čim optimalnejšim rešitvam problemov na področju gospodarskega 
razvoja ob upoštevanju zaposlitvenih ter prirodnih možnosti oziroma prirodnih 
virov posameznih območij, vrednotenih s stališča potreb razvoja Slovenije, 
hkrati pa bi zagotovili enakomernejše življenjske pogoje prebivalstva na po- 
sameznih območjih in tudi v tej smeri prispevali k postopnemu zmanjševanju 
socialnih razlik. 

Kot ena bistvenih komponent skladnejšega regionalnega razvoja je hitrejši 
razvoj manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih območij. Pospeševanja 
razvoja teh območij ne bi smeli obravnavati avtonomno, temveč v okviru pri- 
zadevanj za skladnejši regionalni razvoj nasploh. Njihov hitrejši gospodarski 
razvoj naj bi bil dosežen predvsem z racionalno izrabo lastnih gospodarskih 
virov in drugih razvojnih faktorjev v skladu s temeljnimi usmeritvami razvoja 
SR Slovenije kot celote. Kot manj razvita območja bodo v prihodnjem srednje- 
ročnem obdobju opredeljena geografska območja, ki bodo izpolnjevala dogo- 
vorjene kriterije glede stopnje razvitosti. Na ta način bi zajeli tudi tiste dele 
geografskih območij, ki so bili zaradi dosedanjega opredeljevanja teritorija 
manj razvitih območij z vidika občinskih meja le delno upoštevani ali pa sploh 
niso bih upoštevani. V okviru pospeševanja razvoja manj razvitih območij bi 
imela posebno mesto manj razvita območja ob državnih mejah, za katere 
je značilno zmanjševanje števila prebivalstva, nekatera med njimi pa se prak- 
tično praznijo. Upoštevati je tudi, da pri posegih za hitrejši razvoj manj raz- 
vitih obmejnih območij ne gre le za načelno enakomernejši razvoj, temveč tudi 
za narodnostni in obrambni vidik, za demografsko, gospodarsko ter moralno 
trdnost naše narodnostne in državne meje. Zaradi tega je treba zagotoviti ce- 
lovit pristop za hitrejši razvoj teh območij, ne glede na stopnjo razvitosti občine, 
v katerih so taka območja. Pri tem pa kaže reševati razvojne probleme manj 
razvitih obmejnih območij v gospodarsko močnejših občinah predvsem na 
samoupravnih nosilcih razvoja v teh občinah, pri pospeševanju razvoja drugih 
obmejnih manj razvitih območij pa bi morali sodelovati tudi samoupravni 
nosilci razvoja v merilu celotne SR Slovenije. Tako zasnovan odnos do manj 
razvitih obmejnih območij daje hkrati nove možnosti za še intenzivnejše reše- 
vanje manjšinskih vprašanj. 

Celotni sistem pospeševanja razvoja manj razvitih območij bo temeljil na 
interesih združenega dela v teh območjih samih ter interesih združenega dela 
drugih območij in zato osnutek dogovora predlaga reševanje njihovih razvoj- 
nih problemov v okviru samoupravnega sporazumevanja in družbenega do- 
govarjanja med nosilci razvoja, kar še zlasti velja za organizacije združenega 
dela, samoupravne interesne skupnosti, družbenopolitične skupnosti in krajev- 
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ne skupnosti. Vloga republike bi bila omejena na oblikovanje usmeritev po- 
speševanja razvoja manj razvitih in obmejnih območij v okviru samouprav- 
nega sistema družbenega planiranja ter na spodbujanje ekonomskega preliva- 
nja sredstev, predvsem z davčnimi olajšavami. Le v primerih, ko samoupravni 
nosilci razvoja ne bi izvajali skupno dogovorjenih nalog, bi republika z ustrez- 
nimi predpisi le te zavezala, da samoupravno sprejete obveze tudi izvajajo. 

To bi bilo le nekaj fragmentov, ki opozarjajo na izredno zahtevnost usklaje- 
valne faze in nujnost po uveljavljanju novega družbenoekonomskega odnosa 
kot pomembnega faktorja družbenega razvoja. 

V tej zvezi bi morala še posebej priti do izraza usposobljenost kvalificira- 
nega vključevanja temeljnih organizacij združenega dela in krajevnih skup- 
nosti v proces dogovarjanja in sporazumevanja v tem smislu, da bi se temeljne 
zasnove in elementi planov oblikovali v teh organih, kjer bi hkrati prišla do 
izraza integralnost planiranja glede na ekonomske, socialne in prostorske kom- 
ponente. Integralno planiranje v družbeni bazi mora postati tudi izhodišče za 
preseganje politično teritorialnih meja, saj bi se morale že v samem procesu 
nastajanja planov izoblikovati ekonomske in druge povezave v odnosu do planov 
temeljnih organizacij združenega dela na drugih območjih in področjih v re- 
publiki in v Jugoslaviji. 

Odgovornost za oblikovanje in uresničevanje skupno dogovorjenih ciljev 
in nalog bodo morale vse bolj prevzemati temeljne in druge organizacije zdru- 
ženega dela v okviru dohodkovno in poslovno soodvisnih reprodukcijskih celot, 
v katerih se bodo temeljne organizacije neposredno ali prek svojih delovnih 
organizacij in drugih oblik organiziranosti sporazumevale o trajnejših skupnih 
interesih pri ustvarjanju dohodka in njegovi uporabi, o skupnih naložbah, o 
oskrbi z energijo, surovinami, o skupnih raziskovanjih, vključevanju v med- 
narodno delitev dela itd. Čeprav so te celote šele v nastajanju, je nujno, da se 
že dane iniciative za njihovo oblikovanje čim prej praktično uveljavijo. Pred- 
vsem se je treba odločno upreti raznim oblikam neomonopolizma, avtarkije, za- 
piranja trga, neupravičenega zviševanja cen in podobnih deformacij odnosov 
na trgu. K takšnim deformacijam na enotnem jugoslovanskem trgu bi 'lahko 
vodile nekatere zamišljene povezave v bolj ali manj branžno zaokrožene repro- 
dukcijske celote v merilu Jugoslavije, ki že v svoji zasnovi kažejo karakteristike 
neoetatističnih organizmov. Prav zato jih tudi odklanjamo kot neustrezen 
instrument za oblikovanje skupne razvojne politike v jugoslovanskem merilu. 

Priprave predlogov družbenih planov družbenopolitičnih skupnosti od 
občine do federacije ter samoupravnih planov temeljnih in drugih organizacij 
združenega dela ter SIS do rokov zahtevajo odgovorno in organizirano vključi- 
tev samoupravnih, družbenih in strokovnih organizmov v sedanje faze pla- 
niranja. 

Ker je v dosedanjih fazah zaostajala planska aktivnost na ravni delovnih 
organizacij, SOZD in drugih asociacij, predvsem pa reprodukcijskih komplek- 
sov, so kvalitetnejši in realni plani TOZD, poleg intenziviranja dela v njih 
samih, v močni odvisnosti od njihovega intenzivnega angažiranja v teh organiz- 
mih, kar bi moralo v procesu srečevalnega planiranja pripeljati do samo- 
upravnih sporazumov o osnovah samoupravnih planov in do družbenih dogo- 
vorov. Ti naj bi omogočili oblikovanje družbenih planov občin in republike. 

Družbeni plan SR Slovenije bo moral vsebovati poleg sprejetih nalog in 
obveznosti iz samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov še zadeve, ki 
sodijo v pristojnost republike. To so zlasti: 

23 
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a) ukrepi za obvladovanje tistih členov družbene reprodukcije, ki so 
bistveni za razvoj vse SR Slovenije in za katere v samoupravnih postopkih 
niso bile najdene ustrezne rešitve; 

b) ukrepi iz rednih pristojnosti republike in ki se nanašajo na davčni si- 
stem, proračunski sistem, sistem financ itd.; 

c) obligacije, ki jih prevzema republika v okviru zveznega plana (npr. 
prispevki za pospeševanje manj razvitih republik in AP Kosovo in drugo). 

Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Izvršni svet predlaga, da sprejme Skupščina osnutek dogovora o družbe- 

nem planu SR Slovenije za obdobje 1976—1980 kot osnovo za nadaljnjo druž- 
benopolitično aktivnost in strokovne priprave pri oblikovanju predloga druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980. 

Izvršni svet predlaga Skupščini, da sprejme stališča k osnutku osnov za 
dogovor o družbenem planu Jugoslavije za obdobje 1976—1980 in da delegacija 
Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin v postopku medrepu- 
bliškega usklajevanja upošteva tudi stališča Republiškega sveta za gospodarski 
razvoj in ekonomsko politiko ter pripombe in stališča Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije. 

Izvršni svet se zavezuje, da bodo republiški organi do razprav v Skupščini 
SFRJ k osnutku osnov pripravili konkretnejše pripombe. 

Izvršni svet tudi predlaga Skupščini SR Slovenije, da sprejme predlog 
temeljev skupne politike dolgoročnega razvoja SFR Jugoslavije do leta 1985 
v predlaganem besedilu kot splošno usmeritev v družbenem in gospodarskem 
razvoju SFR Jugoslavije na daljši rok. 

Predsedujoči Štefan Nemec: Hvala lepa! Prosim tovariša Milovana 
Zidarja, člana Izvršnega sveta in republiškega sekretarja za kmetijstvo, go- 
zdarstvo in prehrano, da da uvodno obrazložitev k osnutku dogovora o ukrepih 
za pospeševanje razvoja manj razvitih območij v Socialistični republiki Sloveniji. 

Besedo ima Milovan Zidar, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano! 

Milovan Zidar: Tovarišice in tovariši delegati! V okviru ukrepov za 
zagotavljanje skladnega družbenega razvoja Socialistične republike Slovenije, 
ki hkrati zahteva pospešeni razvoj manj razvitih območij v Socialistični repu- 
bliki Sloveniji, je Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije po- 
slal Skupščini Socialistične republike Slovenije in v širšo javno razpravo: 

a) poročilo o delu Komisije Izvršnega sveta Skupščine Socialistične repu- 
blike Slovenije za pospeševanje razvoja manj razvitih območij v Socialistični 
republiki Sloveniji v letih 1971—1975, 

b) osnutek zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih ob- 
močij in manj razvitih obmejnih območij v Socialistični republiki Sloveniji, 

c) osnutek družbenega dogovora o pospeševanju manj razvitih območij 
in manj razvitih obmejnih območij v Socialistični republiki Sloveniji v ob- 
dobju 1976—1980. 

Ti dokumenti tvorijo zaokroženo problemsko celoto ter na podlagi ustavnih 
načel in v skladu z osnutkom dogovora o družbenem planu Socialistične repu- 
blike Slovenije za obdobje 1976—1980 podajajo izhodiščne postavke za sistem 
pospeševanja razvoja manj razvitih območij za prihodnje srednjeročno obdobje. 



24. septembra 1975 355 

Ker so problemi in uspehi dosedanjih družbenih prizadevanj podrobneje pri- 
kazani v predloženem poročilu, mi dovolite, da se v uvodni besedi omejim 
predvsem na pomembnejše izkušnje pri izvajanju sedanjega in na bistvena 
vprašanja bodočega predlaganega sistema. 

Sedanji sistem pospeševanja razvoja manj razvitih območij, ki se z letoš- 
njim letom izteka, je osnovan na zakonu o ukrepih za pospeševanje razvoja 
manj razvitih območij v Socialistični republiki Sloveniji, ki ga je sprejela Skup- 
ščina Socialistične republike Slovenije v februarju 1971. leta. 

Izhodišča za ta sistem in politiko smo sprejeli z resolucijo o dolgoročnem 
razvoju Socialistične republike Slovenije v obdobju 1970—1985, s srednjeročnim 
planom družbenega razvoja v obdobju 1971—1975 ter na podlagi stališč Zveze 
komunistov Slovenije in Socialistične zveze delovnih ljudi, ki sta v okviru pro- 
blematike socialne deferenciacije oblikovali idejnopolitična izhodišča. V tedanjih 
razpravah je bilo soglasno ugotovljeno, da je enakomernejši in bolj usklađen 
družbeni razvoj, ki narekuje hitrejši razvoj manj razvitih območij, v objektiv- 
nem interesu vseh delovnih ljudi Socialistične republike Slovenije, ki so tako 
politiko tudi v celoti podprli in sprejeli. 

Na podlagi meril razvitosti je bil status manj razvitih območij priznan 
območjem 11 občin (Črnomelj, Gornja Radgona, Lenart, Lendava, Ljutomer, 
Murska Sobota, Ormož, Ptuj, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah in Trebnje), 
dela ukrepov za pospeševanje razvoja manj razvitih območij, in sicer na pod- 
ročju gospodarske infrastrukture in razvoja družbenih dejavnosti, pa so bila 
deležna tudi nekatera manj razvita geografska območja (Brkini, Kozjansko). 

Zakon je naložil skrb za to skupno družbeno nalogo prizadetim občinam, 
organizacijam združenega dela, njihovim asociacijam, nekaterim samoupravnim 
interesnim skupnostim in republiškim skladom, poslovnim bankam in regio- 
nalnim središčem, ki imajo interes za hitrejši razvoj teh območij. 

Pri spodbujanju razvoja manj razvitih območij je pomembno vlogo oprav- 
ljala republika kot država. V breme proračuna je vsakoletno zagotavljala sred- 
stva za beneficiranje obrestne mere za kredite poslovnih bank in tako neposred- 
no materialno spodbujala naložbe v gospodarsko strukturo manj razvitih 
območij. Instrument neposredne materialne spodbude ■ je bila tudi davčna 
olajšava, po kateri so bile organizacije združenega dela, ki so vlagale sredstva 
v gospodarske objekte na manj razvitih območjih, za določeno dobo oproščene 
plačevanja republiškega prispevka iz osebnega dohodka za delavce na novo 
odprtih delovnih mestih. Republika je prav tako zagotavljala sredstva za 
konverzijo kreditov, ki so jih najemale kmetijske gospodarske organizacije 
pri poslovnih bankah, in sredstva za sofinanciranje investicijskih razvojnih 
programov in projektov, za katere je bilo zagotovljeno, da bodo realizirani v teh 
območjih. 

Sredstva za konverzijo kreditov kmetijskim gospodarskim organizacijam so 
se odobravala v prvih treh letih veljavnosti sedanjega zakona, in sicer za kre- 
dite, ki so bili najeti pri poslovnih bankah pred letom 1972. Hkrati s spremem- 
bami davčnega sistema v naši republiki, s katerimi je bil ukinjen proračunski 
prispevek iz osebnega dohodka, pa je ugasnila tudi omenjena davčna olajšava 
za organizacije združenega dela iz manj razvitih območij. 

Proračunska sredstva, ki jih je v obdobju 1971—1975 namenila Socialistična 
republika Slovenija, pomenijo manjši del v celotni predračunski vrednosti in- 
vesticijskih naložb, saj so znašala le približno 9 °/o. Vendar pa so bila ta sredstva 
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predvsem v obdobju pred sprejetjem nove ustave zelo pomembna za spodbuja- 
nje in usmerjanje gospodarskega razvoja manj razvitih območij. 

V času, ko so bila sredstva družbene akumulacije močno razdrobljena, ko so 
bile delovne organizacije nemalokdaj zaprte vase in so vlagale sredstva tako 
rekoč izključno na svojem dvorišču, ko ni bilo dovolj razvito družbeno plani- 
ranje, ki je pomemben pogoj združevanja sredstev in dela, in ko je nasploh 
bila podcenjena delovna sila in surovinska osnova kot faktor alokacije investi- 
cij in še posebej kot objektivna danost in s tem komparativna prednost manj 
razvitih območij — v takih pogojih je bil neposredni proračunski pristop izven 
združenega dela objektivno nujen. 

Ne smemo pa podcenjevati pomembnih rezultatov, ki jih je v minulem 
obdobju doseglo združeno delo in zlasti upravi j alci poslovnih bank v Sociali- 
stični republiki Sloveniji. Poudariti je potrebno vlogo Ljubljanske banke, ki je 
oblikovala skupna združena sredstva, namenjena za kreditiranje naložb na teh 
območjih, podobno pa je ukrepala tudi Kreditna banka Maribor. 

Združeno delo iz razvitih območij ni storilo dovolj za razvijanje manj 
razvitih območij, saj so organizacije združenega dela iz razvitih območij Slove- 
nije sodelovale v skupnih naložbah v manj razvitih območjih le z 22,9 "/o. Ven- 
dar pa so nekatere organizacije združenega dela, kot Iskra, Gorenje, Elma, 
Marles, Donit, Primat, TAM, Planika in nekatere druge, našle svoje lastne eko- 
nomske koristi kot podlago za širše gospodarsko povezovanje in za vlaganja 
v manj razvita območja in kažejo pot, kako naj bi zastavili akcijo združenega 
dela v prihodnje. 

Naložbe v manj razvitih območjih so stalno naraščale, kar kaže na to, da 
je sistem spodbudno deloval. Na tej podlagi so organizacije združenega dela 
pospešeno snovale investicijske programe in projekte za gospodarske naložbe. 
Investitorji namreč v začetku niso bili pripravljeni na nove pogoje in je to 
delo terjalo odgovorne priprave in tudi ustrezen čas. Tako so v prvem letu 
razpoložljiva proračunska sredstva ostajala še neizkoriščena, že v letu 1974 pa 
kljub ustreznemu povečanju niso več zadoščala in je bilo potrebno zagotoviti 
dodatna sredstva v okviru rebalansa proračuna Socialistične republike Slove- 
nije za leto 1974. 

Podobna situacija je tudi v letošnjem letu, ko so odobrena proračunska 
sredstva že izkoriščena in bo glede na nepokrite zahtevke investitorjev potrebno 
zagotoviti še dodatna finančna sredstva v višini približno 33 000 000 dinarjev. 

Iz predloženega poročila je razvidno, da so, gledano v celoti, bili na teme- 
lju zakona doseženi vidni uspehi družbenih prizadevanj za pospeševanje razvoja 
manj razvitih območij. To velja zlasti za gospodarski razvoj teh območij, ki je 
v tem obdobju potekal hitreje kot poprečno v Socialistični republiki Sloveniji. 
Manj uspehov smo dosegli na področju zagotavljanja pogojev za razvoj in po- 
gojev za delo in življenje delavcev in občanov na teh območjih, saj je stanje 
na področju gospodarske infrastrukture in na področju družbenih dejavnosti 
še vedno močno nezadovoljivo. 

Pri ocenjevanju izkušenj pri izvajanju veljavnega zakona je potrebno ugo- 
toviti, da opredelitev manj razvitih območij z občinskimi mejami v vseh pri- 
merih ni ustrezna, zato pa bo v prihodnje potrebno dati več poudarka krajev- 
nim skupnostim, ki skupaj z občinami sestavljajo večja geografska območja 
s podobnimi karakteristikami manjše razvitosti, ki jo sedaj v nekaterih primerih 
občinske meje umetno prekinjajo. 
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Med bistvene nerešene probleme sedanjega sistema nedvomno sodi ne- 
urejeni status manj razvitih obmejnih krajev, ki zaostajajo v gospodarskem 
in socialnem razvoju, kar povzroča negativna demografska gibanja. Tako stanje 
nujno zahteva ustrezne rešitve v bodočem sistemu. 

Ob pozitivnih dosežkih v tempu gospodarskega razvoja manj razvitih ob- 
močij, ki so podrobno razvidni iz gradiva, ki vam je predloženo kot osnova za 
vaše delo, presojo in odločanje, pa moramo ugotoviti, da so nekatera območja 
v Socialistični republiki Sloveniji še vedno manj razvita, še naprej močno 
zaostajajo za poprečno stopnjo razvitosti Socialistične republike Slovenije, hkrati 
pa so tudi med njimi samimi velike razvojne razlike. 

To nam nalaga, da začeto družbeno akcijo nadaljujemo in ukrepe za skla- 
den gospodarski in socialni razvoj naše samoupravne socialistične družbene 
skupnosti tudi na tem področju ustrezno sistemsko uredimo in dogradimo. 

Tovarišice in tovariši delegati. 
Razumljivo je, da je naša glavna družbena skrb osredotočena na oblikovanje 

takega sistema pospeševanja razvoja manj razvitih območij za prihodnje 
srednjeročno obdobje, ki bo zasnovan in izdelan v skladu z ustavno začrtanimi 
družbenimi odnosi. To je bilo tudi izhodišče pri oblikovanju osnutka zakona 
o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih območij in manj razvitih ob- 
mejnih območij v Socialistični republiki Sloveniji. 

Osnutek zakona je treba razumeti kot enega izvedbenih ukrepov v zvezi 
z družbenim planom SRS za obdobje 1976'—1980, ki obravnava hitrejši razvoj 
teh območij v okviru usmeritev za skladnejši regionalni razvoj kot pomembne 
sestavine optimalnejšega razvoja SRS kot celote. 

Temeljno izhodišče predloženega sistema sloni na ustavni dolžnosti vseh 
samoupravnih nosilcev družbenega planiranja in upravljalcev družbenih sred- 
stev v gospodarstvu in v družbenih dejavnostih, ki naj s svojimi razvojnimi 
programi, družbenimi plani ter neposrednimi dogovori in ukrepi vsak na pod- 
ročju svoje aktivnosti uresničujejo načelo skladnejšega in optimalnejšega raz- 
voja družbe kot celote. 

Sistem pospeševanja razvoja manj razvitih območij naj bi po tej koncep- 
ciji slonel predvsem na samoupravnem planiranju v temeljnih organizacijah 
združenega dela in njihovih asociacijah, krajevnih skupnostih, samoupravnih 
interesnih skupnosti, občinah in republiki. 

Zato je v osnutku zakona opredeljeno, da bi navedeni nosilci družbenega 
planiranja sklenili družbeni dogovor o pospeševanju razvoja manj razvitih 
območij in manj razvitih obmejnih območij v Socialistični republiki Sloveniji 
v obdobju 1976—1980. Z njim naj bi začrtali koordiniran program nalog, ki 
zahteva jasno opredeljene obveznosti vsakega posebej, določili obseg in izvor 
sredstev ter način združevanja sredstev za uresničevanje tako začrtanih nalog 
in ukrepov za pospeševanje razvoja manj razvitih območij. 

Za tako ureditev so se izrekle vse samoupravne in politične strukture naše 
družbe, kar je neposredno prišlo do izraza tudi v nedavnih številnih razpravah 
v Zvezi komunistov Slovenije, v Zvezi sindikatov, v Gospodarski zbornici in v 
občinah, še zlasti pa v Predsedstvu Republiške konference Socialistične zveze 
delovnih ljudi Slovenije. Za tako smer in politiko se kot predlagatelj osnutka 
novega zakona zavzema tudi Izvršni svet Skupščine SRS. 

Glede na to mi, prosim, dovolite, da na kratko obravnavam rešitve naj- 
pomembnejših vprašanj, ki so predlagane v osnutku zakona in družbenega 
dogovora. 
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Z zakonom o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih območij in 
manj razvitih obmejnih območij naj bi v bodoče opredelili zlasti: 

— kriterije za določanje območij, 
—• nosilce in naloge posameznih nosilcev razvoja, 
— položaj in vlogo republike, 
— sankcije v primeru bistvenega zaostajanja pri izvajanju dogovorjenih 

nalog. 
Opredelitev manj razvitih območij za naslednje srednjeročno obdobje naj 

bi gradili na geografsko zaokroženih manj razvitih območjih. Tako bi poleg 
manj razvitih občin bile vključene tudi krajevne skupnosti, v katerih zago- 
tavljanje hitrejšega razvoja presega materialne možnosti delovnih ljudi, ob- 
čanov, temeljnih organizacij združenega dela ter drugih dejavnikov v teh 
območjih in je zato potreben širši družbeni pristop. Območja takih krajevnih 
skupnosti bi uživala status manj razvitih območij, če izpolnjujejo kriterije in 
merila, ki so predlagana v osnutku zakona. 

Z uporabo predlaganih meril naj bi bila po dosedanjih analizah kot manj 
razvita opredeljena naslednja območja: krajevne skupnosti in občine v Pomurju, 
Slovenskih goricah in Halozah z delom Dravsko-ptujskega polja, na Kozjan- 
skem z Voglanjskosotelskim podoljem, v Brkinih, delu osrednje Dolenjske in 
delu Bele krajine. 

Na novo pa se po predloženem osnutku institucionalizira organizirana druž- 
bena pomoč za razvoj manj razvitih obmejnih krajev, ki naj bi jih opredeljevali 
na podlagi stopnje razvitosti krajevnih skupnosti, ki se nahajajo pretežno v 
10-kilometrskem pasu ob državni meji. Ta območja imajo specifično proble- 
matiko in ustrezno temu mora biti specifičen ter enoten družbeni pristop k reše- 
vanju te problematike. 

Skrb za hitrejši razvoj manj razvitih obmejnih območij naj bi bila na 
samoupravnih nosilcih razvoja v obmejnih občinah samih oziroma skupnostih 
občin s tem, da bi za območja, ki ležijo v šibkejših občinah, zagotovili posebne 
ustrezne pogoje tudi samoupravni nosilci razvoja v širši družbeni skupnosti. 
Tak pristop je zato tudi prisoten v samem osnutku zakona in v osnutku 
družbenega dogovora o ukrepih za pospeševanje razvoja teh območij. 

Glede opredeljevanja manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih 
območij obstajajo tudi posamezne konkretne pobude, da bi merila razvitosti 
ublažili tako, da bi se status manj razvitih območij priznal v širšem obsegu. 
Vsako nadaljnje širjenje bi v praksi nujno povzročilo ustrezno manjšo učinko- 
vitost družbenih naporov, s čimer bi bila najbolj prizadeta prav območja, ki 
so manj razbita, hkrati pa bi zahtevalo združevanje sredstev v takem obsegu, 
da bi na današnji stopnji razvoja presegalo objektivne materialne možnosti in 
interese delovnih ljudi naše republike. 

Osnutek zakona le globalno opredeljuje vlogo posameznih samoupravnih 
nosilcev razvoja, hkrati pa jim nalaga dolžnost in obveznost, da skrbe za hitrejši 
razvoj manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih območij na področju 
njihove aktivnosti. V zvezi s tem nalaga sklenitev že omenjenega družbenega 
dogovora o pospeševanju razvoja teh območij. Zaradi kasnitev pri izdelavi pro- 
gramov in planov za prihodnje srednjeročno obdobje kasnijo odgovorni nosilci 
tudi pri pripravi družbenega dogovora. Tako še niso izdelani programi kon- 
kretnih akcij in ukrepov za hitrejši razvoj in predlogi sistema solidarnostnega 
združevanja in prelivanja sredstev med občinskimi, območnimi in regionalnimi 
skupnostmi ter v republiki. Šele na tej osnovi se bodo delovni ljudje in občani 
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lahko izrekali in v procesu usklajevanja lastnih programov s skupnimi interesi 
tudi odločali. 

Ugotoviti torej moramo, da ta naloga kasni terminsko', in kar je še po- 
membnejše, tudi vsebinsko stvari še niso razčiščene in konkretizirane. 

Izboljševanje pogojev razvoja, zlasti na področju infrastrukture in družbe- 
nih dejavnosti, naj bi zagotavljali predvsem prek ustreznih samoupravnih inte- 
resnih skupnosti ob upoštevanju združevanja sredstev in ekonomskih razlo- 
gov ter tudi na podlagi načela solidarnosti, seveda v okviru združevanja sred- 
stev za gospodarski infrastrukturni razvoj in za skupno porabo ob spoštovanju 
sprejete politike. 

Cestna skupnost Socialistične republike Slovenije naj bi v družbenem do- 
govoru opredelila naloge in obseg sredstev za modernizacijo in vzdrževanje 
magistralnega in regionalnega cestnega omrežja na teh območjih in z območnimi 
cestnimi skupnostmi zagotovila solidarnostno združevanje sredstev za moderni- 
zacijo lokalnih cest na tistih območjih, kjer je stanje še posebej nezadovoljivo 
in ki imajo poseben pomen za odpiranje in povezovanje manj razvitih in obmej- 
nih območij. 

Zveza vodnih skupnosti Slovenije bo na področju vodnega gospodarstva, ki 
je še posebno pereče v manj razvitih območjih, skrbela za izboljšanje vodnega 
režima in bo v ta namen opredelila naloge in usmerjala sredstva na podlagi 
solidarnostnega združevanja in prelivanja med območnimi vodnimi skupnostmi. 

Samoupravne interesne skupnosti naj bi ustrezne pogoje razvoja zagotav- 
ljale tudi na področju oskrbe z električno energijo, na področju PTT omrežja 
in z reševanjem drugih infrastrukturnih problemov ter pri tem zagotavljale 
izvorna in solidarnostno združena finančna sredstva. 

Z družbenim dogovorom naj bi tudi samoupravne interesne skupnosti s 
področja družbenih dejavnosti opredelile svoje konkretne naloge za izbolj- 
šanje in izenačevanje pogojev za delo in življenje delavcev in občanov v manj 
razvitih območjih in še posebej v manj razvitih obmejnih območjih. 

Tako naj bi Izobraževalna skupnost Slovenije namenila določena sredstva 
tudi za izgradnjo šolskih objektov in za druge potrebne investicije, s katerimi 
bi pospešili akcijo občanov in organizacij združenega dela iz teh območij, ki 
s samoprispevki in prispevki zbirajo sredstva v ta namen. 

V prihodnjem gospodarskem razvoju teh območij je treba računati zlasti 
z njihovimi možnostmi zaposlovanja, ki so na ostalih področjih Slovenije dokaj 
omejene in možnostmi hitrejšega razvoja kmetijstva. Poleg združenega dela in 
drugih dejavnikov razvoja bodo morale organizacije združenega dela skupaj 
z Gospodarsko zbornico in s poslovnimi bankami zagotoviti, da se pri investicij- 
skih odločitvah striktno upoštevajo poleg drugih kriterijev alokacije investicij 
tudi zaposlitvene možnosti, ki jih imajo posamezna območja. Na tej podlagi 
lahko upravičeno pričakujemo realokacijo investicijskih vlaganj, ko gre za 
nove naložbe v delovno in kapitalno intenzivne investicije z odpiranjem več- 
jega števila delovnih mest. 

Poslovne banke naj bi v družbenem dogovoru konkretno opredelile aktiv- 
nost, ukrepe in sredstva za pospeševanje razvoja manj razvitih območij in 
manj razvitih obmejnih območij. S posebnimi medsebojnimi dogovori in samo- 
upravnimi sporazumi naj bi konkretno opredelile ugodnosti, ki bi se prizna- 
vale za kreditiranje investicijskih naložb v teh območjih. 

Mnenja smo, da bodo poslovne banke največ prispevale k hitrejšemu gospo- 
darskemu razvoju teh območij z odobravanjem kreditov za solidne naložbe pod 
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takimi pogoji, da bo odplačilna doba kreditov izenačena z dejanskim prilivom 
dohodka, ki bo ustvarjen v teh objektih. Pirav tako bi bil pomemben učinek 
dosežen z določenim odlaganjem odplačilne dobe, pri čemer naj bi bile olajšave 
diferencirane glede na vrsto investicij. Večje naj bi bile za nove industrijske 
investicije, za investicije v kmetijstvo, manjše pa za razširitve obstoječih ob- 
jektov itd. 

Vloga Socialistične republike Slovenije kot države bi bila po predloženem 
konceptu praktično omejena na sodelovanje pri opredeljevanju usmeritev raz- 
voja v okviru samoupravnega sistema družbenega planiranja ter na stimuli- 
ranje planiranih procesov z davčnimi olajšavami in morebitnimi drugimi ukrepi. 
Davčne olajšave bi predstavljale pomembno materialno beneficijo, katere namen 
bi bil gospodarska in dohodkovna krepitev organizacij združenega dela na teh 
območjih, hkrati pa tudi spodbuda za vlaganja organizacij združenega dela iz 
drugih območij v manj razvita območja. Po nekaterih ocenah pa bi bilo v pri- 
hodnjem srednjeročnem obdobju še potrebno predvideti možnost delnega sofi- 
nanciranja razvojnih programov in projektov za pomembnejše gospodarske 
naložbe direktno iz sredstev proračuna Socialistične republike Slovenije. 

S predloženim konceptom bi Socialistična republika Slovenija skupaj z 
delovnimi ljudmi in občani, organiziranimi v krajevnih skupnostih, temeljnih 
organizacijah združenega dela in v samoupravnih interesnih skupnostih, torej 
skupaj z vsemi samoupravnimi nosilci družbenega planiranja in z upravljalci 
družbenih sredstev, s konkretno opredelitvijo aktivnosti in obveznosti vsakega 
nosilca razvoja posebej in vseh skupaj, zagotavljala pospešen ekonomski in 
socialni razvoj manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih območij v 
Socialistični republiki Sloveniji. 

Le v primerih, če bi realizacija nalog o pospeševanju razvoja teh območij, 
opredeljenih s srednjeročnim družbenim planom za obdobje 1976—1980, bistveno 
zaostajala, bi republika, uresničujoč ustavno dolžnost, po kateri mora zago- 
tavljati skladen družbeni razvoj Socialistične republike Slovenije, ukrepala v 
skladu s pristojnostmi. 

Tovarišice in tovariši delegati! 
Prosimo vas, da presodite o navedenih stališčih in predlogih Izvršnega 

sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije. Predlagamo tudi, da pozo- 
vete samoupravne interesne skupnosti z gospodarskega področja, s področja 
družbenih dejavnosti ter druge predvidene udeležence družbenega dogovora o 
pospeševanju razvoja manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih območij, 
da z vso odgovornostjo in v najkrajšem času izdelajo svoje programe in plane 
in tako omogočijo pravočasno sklenitev družbenega dogovora. Družbeni dogovor 
bi moral biti sklenjen do konca letošnjega leta, da bi tako zagotovili ob pre- 
hodu iz sedanjega na novi sistem potrebno kontinuiteto v prizadevanjih za 
skladnejši družbeni razvoj naše samoupravne socialistične skupnosti. 

Predsedujoči Štefan Nemec: Hvala lepa! S tem zaključujem skupno 
zasedanje Zbora združenega dela in Zbora občin. 

Obveščam, da tovarišica predsednica Zbora občin odreja 30-minutni odmor, 
tako da Zbor občin nadaljuje s sejo ob 12.30, Zbor združenega dela pa nada- 
ljuje sejo takoj. 

(Skupno zasedanje je bilo končano ob 12. uri.) 



zbora združenega dela, 

zbora občin 

jipirožbenopolltičnega zbora 

(8. oktobra 1975) 

Predsedovala: Mara Zlebnik, 
predsednica Zbora občin 

Začetek zasedanja ob 9.35. 

Predsedujoča Mara Zlebnik: Tovarišice in tovariši delegati! 
Pričenjam skupno zasedanje Zbora združenega dela, Družbenopolitičnega 

zbora in Zbora občin, na katerem bomo poslušali najprej informacijo o dose- 
ženem dogovoru o mejnih in drugih vprašanjih med Socialistično federativno 
republiko Jugoslavijo in Republiko Italijo, ki jo bo dal tovariš Rudi Cačinovič, 
podpredsednik Izvršnega sveta, nato pa še uvodni obrazložitvi tovariša Mihe 
Butara, republiškega sekretarja za ljudsko obrambo k 3. točki dnevnega reda, 
to je k uresničevanju ustavnih načel o organiziranosti in pripravah družbe na 
splošni ljudski odpor in k predlogu za izdajo zakona o ljudski obrambi Sociali- 
stične republike Slovenije z osnutkom zakona, in tovariša Romana Florjančiča, 
predsednika Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije k 4. točki dnevnega reda, to je k aktualnim problemom 
nadaljnjega razvoja krajevnih skupnosti v Socialistični republiki Sloveniji in 
k predlogu stališč, priporočil in sklepov o nadaljnjem samoupravnem razvoju 
krajevnih skupnosti v naši republiki. 

Besedo ima tovariš Rudi Cačinovič, podpredsednik Izvršnega sveta! 

Rudi Cačinovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Seznanjeni ste s poročilom tovariša Miloša Minića, podpredsednika zvez- 

nega izvršnega sveta in zveznega sekretarja za zunanje zadeve o sporazumu 
med SFR Jugoslavijo in Republiko Italijo. 

Skupščina SFRJ je te dni potrdila poročilo Zveznega sekretariata za zuna- 
nje zadeve o dosedanjem vodenju pogajanj s sosednjo Italijo in hkrati poobla- 
stila zvezni izvršni svet za sklenitev sporazuma ter izdelavo ustreznih pogodbe- 
nih instrumentov na temelju doseženega soglasja obeh vlad. Rimski parlament 
je dal soglasje za podpis sporazuma italijanski vladi. Upravičeno lahko priča- 
kujemo, da bo prišlo po današnji potrditvi italijanskega senata do podpisa 
sporazuma. 
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Gre za sporazum o meji na kopnem in na morju, za manjšinske pravice, 
za imovinska, premoženjska in državljanska vprašanja. Gre za določitev državne 
meje od Med je vasi do Goliča, to je od meje, določene z mirovno pogodbo iz 
leta 1974, in od Goliča do morja, to je po razmejitvi, ki jo je določil Londonski 
memorandum. Glede meje po mirovni pogodbi gre za rešitev odprtih vpra- 
šanj oziroma odstopanj pri ureditvi mejne črte, ker sta obe strani različno tol- 
mačili potek te mejne črte in je dejanska zasedba ponekod odstopala od mejne 
črte po mirovni pogodbi. 

Doseženo je tako soglasje obeh strani, da se potrdi današnje stanje, kjer 
gre za naseljeno ozemlje (vasi, naselja, zaselki in posamezne hiše). Predvidene 
so le manjše korekture, predvsem na Kolovratu in Sabotinu. Tu je predvidena 
za obmejno območje izredno važna posebna cesta na pobočju Sabotina, ki bo 
sicer potekala čez italijansko ozemlje, bo pa brez vsake omejitve na razpolago 
jugoslovanskim koristnikom ter bo skrajšala povezavo Brd z Novo Gorico za 
več kot 20 km. Določena je tudi meja v Tržaškem zalivu, ki je važna tako za 
nemoten razvoj Luke Koper kot tudi Trsta. Glede državljanskih pravic, pre- 
moženja in socialnega zavarovanja je med drugim predvidena možnost, da bi 
dale jugoslovanske oblasti odpust iz jugoslovanskega državljanstva pripadnikom 
italijanske manjšine na ozemlju bivšega STO, ki bi v določenem roku zahtevali, 
da se izselijo v Italijo, isto pa velja tudi za pripadnike jugoslovanske manjšine 
v Trstu. Gre za italijanske državljane, ki so 10. junija 1940 imeli stalno biva- 
lišče na ozemlju, ki ga omenja 21. člen mirovne pogodbe, in za njihove po- 
tomce. Obe pogodbenici pa sta enotni glede tega, da bosta dajali dovoljenja 
samo tistim, za katere je tudi druga stran mnenja, da so po tej pogodbi upra- 
vičeni za preselitev. Posebej se bosta obe pogodbenici pogajali za globalno in 
pravično odškodnino nacionalizirane imovine, kakor tudi glede vprašanj, ki 
izvirajo iz socialnega zavarovanja. 

Za sodelovanje so pomembni predvideni pogovori o restituciji kulturnih 
in umetniških dobrin, o restituciji arhivov, ki se nanašajo na ozemlje bivšega 
STO, kot tudi na ozemlje, priključeno Jugoslaviji z mirovno pogodbo iz leta 1947. 
Pomembno je tudi vračanje zemljiškoknjižnega gradiva. Posebno važna je pred- 
videna pogodba o priznanju fakultetnih diplom. 

Nedvomno so že ta določila sporazuma pomembna za odnose med obema 
državama in za razvoj odnosov v Evropi. Za Jugoslavijo je ta del sporazuma 
formalnopravna ureditev stvarnosti, ki že davno obstaja. Vendar je svetovna 
demokratična in progresivna javnost tudi sporazum o mejah pozdravila z ugo- 
tovitvami, da je z dnevnega reda evropskih problemov odstranjeno pomembno 
ozemeljsko vprašanje, preostalo kot dediščina II. svetovne vojne. 

Poseben pomen za našo državno skupnost, še posebej za našo republiko in 
ves slovenski narod, imajo predvidene določbe maksimalno možne zaščite manj- 
šin. Predvidene so mednarodne obveznosti obeh dežel, da se z notranjimi ukrepi 
zagotovi zaščita manjšine, doslej predvidene v Posebnem statutu. Obe strani 
posebej poudarjata, da izhaja iz načela spoštovanja pravice slovenske oziroma 
italijanske narodne manjšine na svojem ozemlju. V veljavi ostajajo vse pravice 
iz statuta za manjšine in bi se morale uresničiti tudi tiste, ki doslej še niso 
bile uresničene. Nedvomno je pomembno, da so določila o zaščiti manjšin sedaj 
v mednarodnem sporazumu, ki jih bodo ratificirali parlamenti. Doslej je to 
vseboval Posebni statut, priloga Londonskega memoranduma, ki ga je Italija 
imela za provizorij in ga ni ratificirala. Obveznost manjšinske zaščite velja 
sedaj za obe strani, to je za slovensko narodnost v Italiji in za italijansko narod- 
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nost pri nas. Velja načelo, da izvaja vsaka stran na avtonomen način, s svojo 
ustavo in zakonodajo, s praktičnimi izvrševanji, maksimalno možno zaščito 
manjšine v svoji državi. Pri tem se bo ravnala vsaka stran po načelih Ustanovne 
listine Združenih narodov in splošne deklaracije o pravicah človeka, konvencije 
o preprečevanju vseh vrst rasne diskriminacije in splošnih aktov o pravicah 
človeka. Nedvomno ustvarja taka rešitev vprašanja medsebojnih odnosov, ki 
je za nas eno najpomembnejših, pogoje za reševanje mnogih nerešenih gospo- 
darskih, kulturnih, 'jezikovnih in drugih problemov in zahtev Slovencev v 
deželi Furlanija-Julijska krajina. 

Kar se tiče italijanske manjšine pri nas, daje naša ustava, zaradi več- 
nacionalnega sestava SFRJ, ne glede na kakršnekoli recipročnosti pravice in 
možnosti za njen razvoj, kakršne ne zagotavlja noben mednarodni dokument. 
Ne glede na kakršnekoli meddržavne sporazume je dolžnost naše socialistične 
države in samoupravne socialistične družbe dosledno uresničiti ustavna dolo- 
čila o enakopravnosti narodov in narodnosti. 

Pri reševanju manjšinskih vprašanj so morali pogajalci upoštevati oboje- 
stranske interese in realne možnosti za rešitev, glede na mednarodne odnose 
in odnose sil v svetu. Dovolite mi, da citiram v zvezi s tem besede tovariša 
Kardelja iz marca 1974 na aktivu v Ljubljani, ko je ob znanih ekstremističnih 
ekscesih omenil dejstvo, da je bilo Jugoslaviji oziroma slovenskemu narodu ob 
koncu zadnje svetovne vojne odvzeto precej slovenskega narodnostnega ozemlja, 
tako v coni A kakor izven nje. »Mi smo z meddržavnimi pogodbami ustvarjeno 
stanje sprejeli kot izhodišče za vse naše odnose z Italijo. To smo storili pred- 
vsem zato, ker smo verjeli in tudi danes verjamemo, da bo Evropa v drugi 
polovici XX. stoletja bogatejša za spoznanje, da je potrebno prenehati s spre- 
minjanjem meja, pač pa začeti z njihovim ukinjanjem in ustvarjanjem pogojev 
za svobodno gibanje ljudi, ne glede na njihovo nacionalno in državno pripad- 
nost.« Gre za uresničevanje prav tako Kardeljeve ugotovitve, »da je napočil 
čas v Evropi, da prenehamo s spori o mejah in da začnemo reševati skupne 
interese o vprašanjih, kjer je naše življenje in naš razvoj med seboj usodno 
povezan«. 

In prav za tako reševanje gre v naših sporazumih z Italijo! Politika ne- 
uvrščenosti, politika odprtih vrat in obmejnega sodelovanja je ustvarila že v 
preteklosti našo mejo z Italijo za najbolj odprto v Evropi — kljub začasnim 
poskusom različnih reakcionarnih in iredentističnih sil, ki so skušale motiti 
mir in sožitje med obema državama in tudi v Sredozemlju. Ta meja je simbol 
aktivne koeksistence med državama z različnima družbenima sistemoma, kajti 
ena pripada bloku, druga pa je nosilec neuvrščenosti. Prav zaradi take poli- 
tike in odnosov ob meji so nacionalizmi in šovinizmi, ki so jih skušale te 
reakcionarne sile podpihovati, izgubljali tla in so bili s sedanjimi soglasji spo- 
razuma ob enotnosti vseh demokratičnih sil v Italiji uspešno povoženi. Prav 
razpoloženje širokih množic v obmejni pokrajini je bilo najboljši zaveznik 
pogajalcem za dokončne rešitve. 

Nekateri diplomatski krogi v inozemstvu so imenovah sporazum z Italijo 
»triumf helsinškega duha«. 

Naša država je bila doslej vsekakor ena največjih zagovornikov zmage 
tega duha v odnosih med državami v Evropi in v svetu. Vsekakor pa moramo 
poudariti, da je odločitev ogromne večine predstavnikov italijanskega parla- 
menta — ob popolni izoliranosti neofašistov — dokaz političnega realizma 
sosednje Italije in uspeh okrepljenih demokratičnih in progresivnih sil, katerim 
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smo mi vedno zaupali in ki žele in so tudi sposobne uresničiti »helsinškega 
duha«, to je sodobna načela mednarodnih odnosov in likvidirati zadnje ostanke 
neslavnih poskusov fašističnega nasilja nad Evropo in svetom v II. svetovni 
vojni. Vse to velja tako za realizacijo določil sporazuma za meddržavne odnose 
kot v notranjem razvoju. 

Globoko smo prepričani, da bodo demokratične in progresivne sile današnje 
Italije pospeševale vse možnosti demokratičnega in humanističnega razvoja na 
narodnostno mešanem ozemlju. Prav tako bo naša samoupravna socialistična 
družba zagotavljala dosledno uveljavljanje pravic in krepila položaj italijanske 
narodnosti. 

Zavedni pripadniki slovenske manjšine so že doslej kot subjektivni poli- 
tični dejavnik v sosednji deželi aktivno delovali za zmago in uveljavljanje 
demokratičnih sil. Novi sporazum jih po svojih določilih in svojem duhu še 
bolj obvezuje in jim daje nove možnosti za zagotavljanje njihovih narodnostnih 
pravic. Pri tem pa moramo omeniti še celo vrsto rešitev, katerih uresničevanje 
bo v veliki meri pospešilo razvoj odnosov med obema državama in povečalo 
možnosti obmejnega sodelovanja. Vse to bo sedaj, s sporazumom določeno 
mejo še bolj odprlo, kot je bila doslej. 

Reševanje doslej navedenih vprašanj, ki jih vsebuje predlog sporazumov, 
pa pomeni trdno podlago za okrepljeno gospodarsko sodelovanje in daje dolgo- 
ročne perspektive. Lahko rečemo, da glede izboljšanja gospodarskega sodelo- 
vanja v obmejnih območjih in regijah predvideva sporazum vse to, kar je tudi 
naša republiška skupščina sprejela kot program, v svojih sklepih in stališčih 
o obmejnem gospodarskem sodelovanju SR Slovenije s sosednjimi državami 
januarja letos. Gre torej za to, da se bo kot posledica sporazumov že dosedanje, 
zelo intenzivno sodelovanje s cirkulacijo ljudi prek mej še bolj okrepilo. Med 
obema državama je predvidena dolgoročna industrijska kooperacija na pod- 
ročju elektroindustrije, tekočih in plinskih energetskih virov, skupno sodelo- 
vanje pri raziskovanju kovinskih in nekovinskih rudnin, jedrskih materialov, 
dalje sodelovanje pri izkoriščanju lesa in njegovi predelavi. Za našo repu- 
bliko — pa seveda za širšo področje Srednje Evrope in Jadrana — je posebno 
pomembno proučevanje možnosti regulacije in izgradnje plovne poti Ljub- 
ljana—Gorica—Jadran. Predvidena je tudi ustanovitev stalne mešane komisije 
za vodnogospodarske zadeve, ki bi urejala izkoriščanje voda porečij Soče, 
Idrijce in Timava v elektroenergetske, namakalne in druge komunalne namene 
v korist obeh držav. Prav tako je predvidena tudi svobodna industrijska cona 
na območju Fernetiči-Sežana na obeh straneh meje. V tej industrijski coni 
bi imeli partnerji iz obeh držav enakopraven tretma. V njej bi bila omogočena 
našim in italijanskim podjetjem gospodarska dejavnost v skladu z našimi 
predpisi in sistemom EGS. Glede uresničitve svobodne cone se je italijanska 
vlada obrnila na EGS za soglasje. Predvideno je tudi tesnejše in enakopravno 
sodelovanje severnojadranskih pristanišč. 

Tovarišice in tovariši delegati! 
Ze samo bežno naštevanje posameznih vprašanj in predlogov, katerih 

rešitev naj bi vseboval bodoči sporazum med našo državo in Italijo, zgovorno 
pojasnjuje, da ne gre samo za odstranitev nekaterih formalno-pravnih vprašanj 
iz preteklosti — katera so bila za nas že tako rešena — temveč za ohranitev 
vseh tistih razmerij in dosežkov, ki so že doslej pozitivno delovali na razvoj 
odnosov med obema državama in še posebej na odnose neposredno ob meji. 
Tako ostanejo v veljavi sporazumi o maloobmejnem prometu oseb in blaga, 
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kot so videmski, goriški in tržaški sporazum. Pa ne le to. Gre za spodbujanje 
nadaljnjega sodelovanja med obema državama in za nove razširjene temeljne 
sodelovanje ob meji. S tem so postavljeni tudi novi temelji za še večji razmah 
že obstoječih obmejnih sporazumov. 

Tovarišice in tovariši delegati! 
Ob ocenjevanju predlaganih sporazumov z Italijo moramo vsekakor izraziti 

priznanje vsem, ki so ta veliki posel pripeljali do podpisovanja. Ugotoviti 
moramo, da so imeli pri tem podporo celotne jugoslovanske skupnosti ter da 
so bila upoštevana tudi vsa stališča in sporazumi, predtem usklađeni z našo 
republiko. Gre za konkretno afirmacijo naše politike neuvrščenosti in odprtih 
vrat, posebno ob upoštevanju življenjskih interesov obmejnega prebivalstva, in 
za nadaljnji pozitiven razvoj bilateralnih odnosov. Gre za konkreten primer 
urejanja odprtih, posebno manjšinskih vprašanj, v duhu medsebojnega razu- 
mevanja in zaupanja, kakršnega pričakujemo tudi od drugih sosedov. Spora- 
zume bo moral po podpisu obeh ministrov zunanjih zadev ratificirati še itali- 
janski parlament in po določilih naše ustave Skupščina SFRJ in posebej repu- 
bliški skupščini SRS in SRH. V tem postopku se boste z besedili sporazuma še 
podrobneje seznanili. 

Prepričan sem, da izražam tudi vaše mnenje s tem, ko izražam odobra- 
vanje in pozitivno oceno vsega, kar je bilo pri urejanju odnosov dveh dežel 
doseženo, in hkrati tudi željo, da bi ta soglasja z Italijo dobila čimprej tudi 
svojo ustrezno pravnomočno obliko, kar bo nedvomno bistveno prispevalo 
k novi kvaliteti odnosov in sodelovanja dveh sosednjih držav. (Dolgotrajno 
ploskanje.) 

Predsedujoča Mara Žleb ni k: Tovarišu Čačinoviču se zahvaljujem 
za podano informacijo. Menim, da vaš aplavz potrjuje, da lahko to informacijo 
z zadovoljstvom sprejmemo na znanje. 

Tovarišice in tovariši delegati! Naša komisija za mednarodne odnose mi je 
predložila predlog izjave naše skupščine o nasilju v Španiji. Predlagam, da vsi 
trije zbori v zvezi s tem sprejmejo naslednjo izjavo: 

Delegati zborov Skupščine Socialistične republike Slovenije, zbrani na 
skupnem zasedanju dne 8. 10. 1975, izražajo ogorčenje nad najnovejšim nasi- 
ljem Franckovega fašističnega režima in se pridružujejo odločnim protestom 
naših občanov ter demokratične in napredne svetovne javnosti. Usmrtitev petih 
španskih rodoljubov kot tudi drugo nasilje in protidemokratična dejanja opo- 
zarjajo, da se fašistična klika v Španiji ne ustavlja tudi pred najbolj drastič- 
nimi ukrepi in sredstvi, da bi zadušila pravični boj delavskega razreda in vseh 
demokratičnih ter naprednih sil Španije za svobodo in demokratične pravice. 
Toliko bolj vzbujajo nezadovoljstvo takšna dejanja v letu, ko svet proslavlja 
30. obletnico zmage nad fašizmom. Zato je prelita kri španskih rodoljubov v 
zadnjem oporišču fašizma v Evropi vzbudila upravičeno ogorčenje v Španiji 
ter povzročila val protestov v vsej svetovni demokratični in napredni javnosti. 
Delegati Skupščine Socialistične republike Slovenije upajo, da bodo vse države, 
še posebej evropske in tiste, ki vzdržujejo odnose s Španijo, ob najnovejših 
dogodkih v tej državi ukrepale na način, ki bo pomenil podporo boju špan- 
skega ljudstva za čimprejšnji konec fašističnega nasilja. Hkrati izražajo vso 
solidarnost z žrtvami fašistične diktature v Španiji ter z borbo španskega 
ljudstva za demokratičen razvoj in svobodo v prepričanju, da bo ta boj kmalu 
končan z zmago. 

v 
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Menim, tovariši in tovarišice delegati, da se s tako izjavo strinjate in da 
jo sprejemate! (Ploskanje.) 

Mislim, da lahko nadaljujemo s skupnim zasedanjem. Besedo ima tovariš 
Miha Butara, republiški sekretar za ljudsko obrambo, ki bo podal uvodno 
obrazložitev k 3. točki dnevnega reda, to je k uresničevanju ustavnih načel 
o organiziranosti in pripravah družbe na splošni ljudski odpor in k predlogu za 
izdajo zakona o ljudski obrambi Socialistične republike Slovenije z osnutkom 
zakona. Prosim! 

Miha Butara: Tovarišice in tovariši delegati! 
V temeljnih načelih ustave Socialistične republike Slovenije je zapisano, da 

smo vsi delovni ljudje in občani, ves slovenski narod, skupaj z italijansko in 
madžarsko narodnostjo ter z drugimi narodi in narodnostmi Jugoslavije odlo- 
čeni, da vse svoje sile usmerimo v ustvarjalno delo in graditev naše samo- 
upravne socialistične skupnosti. Zato si dosledno prizadevamo za politiko miru 
in smo proti vojni. 

Ta ustavna načela Jugoslavija dosledno izvaja v politiki mednarodnih od- 
nosov in je s takšno miroljubno politiko odločno na strani neuvrščenih držav 
ter drugih naprednih sil, ki stalno naraščajo in s svojo aktivnostjo krepijo mir 
v svetu. 

Vendar pa se zavedamo, da v svetu še vedno delujejo močne nazadnjaške 
sile, ki težijo za nadvlado ali gospodarskim izkoriščanjem drugih držav. Da bi 
dosegle svoje cilje, izvajajo zlasti na manjše in nerazvite države gospodarske, 
politične, psihološke in druge pritiske ah se na njihov račun sporazumevajo 
med seboj, hkrati pa med njimi samimi traja nenehen boj za gospodarsko, 
politično in vojaško premoč. 

V bistvu gre pri tem za poskuse, da se s politiko sile razrešijo svetovna 
nasprotja, ki izvirajo iz blokovske razdelitve sveta ter razlik med razvitimi in 
nerazvitimi, oziroma gre za razredna nasprotja med kapitalizmom in socia- 
lizmom. 

Ta nasprotja gotovo še dolgo ne bodo razrešena in obvladana. Zato moramo 
računati na nastajanje novih kriznih situacij, ki se ob poskusih uveljavljanja 
politike sile lahko sprevrže jo v vojaške spopade, v katerih bi bila na ta ali 
oni način ogrožena tudi naša država. 

Ravno zato je nujno, da smo vedno pripravljeni, da se vsakemu agresiv- 
nemu pritisku katerekoli vrste in zlasti še vsakemu morebitnemu napadu na 
našo neodvisnost in integriteto ali na naš samoupravni družbeni razvoj upremo 
z vsemi močmi in sredstvi, s katerimi naša samoupravna socialistična družba 
razpolaga. V ta namen izvajamo v okviru in na podlagi enotnih jugoslovanskih 
zasnov tudi v SR Sloveniji vsestranske obrambne priprave in gradimo sistem 
splošnega ljudskega odpora, ki je nedvomno naši samoupravni družbeni ureditvi 
najustreznejša oblika upiranja agresiji. 

Idejno-politično podlago vsebine in koncepta obrambnih priprav v pre- 
teklem obdobju so predstavljala in predstavljajo tudi sedaj programska 
izhodišča in stališča Zveze komunistov, zlasti še tista, ki so podana v resoluciji 
X. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije o nalogah komunistov v krepitvi 
obrambne sposobnosti, varnosti in družbene samozaščite in resoluciji VII. kon- 
gresa Zveze komunistov Slovenije. 

Na podlagi idejno-politične usmeritve Zveze komunistov se je v okviru 
Socialistične zveze delovnih ljudi kot organizirane fronte vseh Socialističnih 
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sil, ob sodelovanju strokovnih organov in služb s področja ljudske obrambe, 
razvila široka aktivnost vseh družbenih dejavnikov, delovnih ljudi in občanov 
pri vključevanju v obrambne priprave in njihovo idejno-politično, organizacijsko 
in strokovno usposabljanje za oborožen boj ter za izvrševanje drugih nalog 
splošnega ljudskega odpora. 

S tem so bih izvršeni odločni premiki v procesu podružbljanja obrambnih 
priprav, ki z nadaljnjim poglabljanjem nedvomno zagotavlja najširše in naj- 
zavestnejše vključevanje delovnih ljudi in občanov ter vseh družbenih subjektov 
v krepitev naše obrambne sposobnosti in njihovo pripravljenost ter odločnost, 
da se z vsemi silami in sredstvi uprejo morebitnemu napadalcu ter branijo in 
obvarujejo svobodo in neodvisnost Slovenije in Jugoslavije in samoupravni 
socialistični razvoj slovenske in jugoslovanske skupnosti. 

Ob spoznanju, da je možnost agresije toliko manjša, kolikor bolj je razvita 
splošna ljudska obramba, postajajo obrambne priprave vse bolj neločljiv del 
naše samoupravne družbene ureditve. 

V prizadevanju za nadaljnje dograjevanje in podružbljanje obrambnih pri- 
prav se vključujemo tudi z obema dokumentoma s področja ljudske obrambe, 
ki ju Izvršni svet predlaga tej skupščini v obravnavo in potrditev. 

Prvi dokument, »Poročila o uresničevanju ustavnih načel o organiziranosti 
in pripravah družbe na splošni ljudski odpor«, ki ga žehm glede nekaterih vpra- 
šanj obrazložiti in še dopolniti v nadaljevanju tega ekspozeja, je pripravljen 
z namenom, da delegati republiške skupščine ocenijo doseženo stanje obrambnih 
priprav v SR Sloveniji, da se seznanijo s problematiko dograjevanja teh priprav 
in da v zvezi s tem zavzamejo stališča ter sprejmejo sklepe o nadaljnji aktiv- 
nosti ter angažiranosti celotne slovenske družbene skupnosti na tem področju. 
Poročilo je sestavljeno na podlagi ugotovitev Sveta Predsedstva SR Slovenije 
za ljudsko obrambo, Glavne inšpekcije za obrambne zadeve pri ZSLO, inšpek- 
cijskih in nadzornih pregledov RSLO ter izkušenj iz vojaških vaj, ki so bile 
izveden'e v preteklih dveh letih. 

Tovarišice in tovariši delegati! Iz poročila, ki ga omenjam, je razvidno, 
da smo na področju obrambnih priprav v SR Sloveniji dosegli pomembne 
rezultate. V poročilu so zlasti obravnavana vprašanja dosežene stopnje organi- 
ziranosti in pripravljenosti družbenopolitičnih skupnosti ter gospodarskih in 
družbenih dejavnosti za izvajanje ukrepov pripravljenosti, za prehod iz mirno- 
dobnega v vojno stanje in za delo v vojnih pogojih. 

Kljub doseženim rezultatom, ki so v poročilu navedeni, bomo morali v 
dograjevanje obrambnih priprav vložiti nadaljnje napore, pa tudi učinkovitost 
in realnost priprav. 

Težišče našega dela na tem področju v . prihodnje bo na ustrezni vojni 
organiziranosti in usposabljanju občin, zlasti pa še krajevnih skupnosti in 
temeljnih organizacij združenega dela. Prav tako bo treba opredeliti naloge 
s področja obrambnih priprav, ki jih imajo in bodo morale izvajati samo- 
upravne interesne skupnosti, gospodarske zbornice ter Iše nekatere druge 
organizacije in skupnosti. 

Na področju gospodarstva bo treba z obrambnimi pripravami izpopolniti 
in dograditi sistem ter zagotoviti sredstva za preskrbo sil s prehrambenimi 
artikli in drugimi neborbenimi potrebami, prav tako pa urediti tudi preskrbo 
prebivalstva v vojni. 
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V pripravah zdravstva je dosežena dokaj visoka stopnja organiziranosti, 
ki pa jo je treba kadrovsko in materialno izpopolniti glede na potrebe in 
možnosti. 

Dograditi bomo morali priprave na področju informativne dejavnosti, ki je 
v vojni izrednega pomena za krepitev idejno-političnih ter moralno-etičnih 
vrednot, na katerih gradimo našo zavest, odločnost in pripravljenost za boj in 
odpor. 

Ugotovili smo že, da graditev in izvajanje splošnega ljudskega odpora 
zagotavlja naš samoupravni socialistični sistem. Zato se moramo tako organi- 
zirati, usposobiti in pripraviti, da bo ta sistem, prilagojen vojnim razmeram, 
učinkovito deloval tudi v vojni. 

Glede obrambnih priprav teritorialne obrambe vsebuje poročilo samo neka- 
tere splošne konstatacije in ocene. Zato mi dovolite, da to poročilo dopolnim 
z nekaterimi najpomembnejšimi podatki in nalogami s tega področja. 

Oborožene sile, njihov sestavni del pa so tudi štabi in enote teritorialne 
obrambe — so glavne nosilke oboroženega boja, ki je odločujoč faktor odpora. 
Zato je razumljivo, da je bila ustanavljanju, organizaciji in urjenju štabov in 
enot teritorialne obrambe ter usposabljanju starešinskega kadra, kot v drugih 
republikah, tudi v Socialistični republiki Sloveniji posvečena v preteklem 
obdobju posebna pozornost. Lahko zatrdimo, da doseženi rezultati na tem 
področju opravičujejo storjene ukrepe, materialna vlaganja in delovne napore. 

V teku letošnjega leta je bila izvršena reorganizacija enot teritorialne 
obrambe v smislu njihove okrepitve ter večje operativnosti, kakor tudi pove- 
čanja njihove udarne in ognjene moči. V tem smislu štejemo za najpomembnejše 
ustanavljanje partizanskih brigad teritorialne obrambe, ki je sedaj v teku. 
Ustanovljeni so bili in so že začeli delovati občinski štabi za teritorialno obram- 
bo, v krajevnih skupnostih in organizacijah združenega dela pa se ustanavljajo 
enote narodne zaščite. Manevrska in bojna sposobnost enot je povečana tudi 
zaradi njihovega dopolnjevanja z mlajšimi obvezniki ter mladinci, ki se prosto- 
voljno vključujejo v enote teritorialne obrambe še pred odslužitvijo vojaškega 
roka. Ti mladinci — fantje in dekleta — so že šli skozi proces osnovne vzgoje 
in so usposobljeni za oborožen boj. Prav tako je vloženo mnogo truda v stro- 
kovno usposabljanje vojaških starešin, poskrbljeno pa je zlasti tudi za ideološko- 
politično vzgojo in izobraževanje starešin in vojakov, ki se izvaja po posebnem 
programu. Del tega programa se uresničuje s predavanji in informiranjem, 
drugi del pa se realizira prek družbenopolitičnega izobraževanja, ki ga organi- 
zirajo in izvajajo občinske organizacije Zveze komunistov, SZDL in ZRVS. 
Za politične delavce TO so bili organizirani še posebni nekajdnevni tečaji, ki 
so bili po oceni Glavnega štaba za SLO zelo kvalitetni. Da bi ideološko-politična 
vzgoja vojakov in starešin v prihodnje potekala še bolj načrtno in intenzivno, 
so v pokrajinske štabe TO imenovani inštruktorji za ideološko-politično delo 
in informiranje. 

Vojno-politična situacija v svetu in v Evropi, o kateri sem uvodoma govoril, 
zahteva — glede na geostrateški položaj Slovenije in Jugoslavije v evropskem 
prostoru, tudi v prihodnje visoko stopnjo bojne pripravljenosti celotnih oboro- 
ženih sil SFRJ, se pravi tudi teritorialne obrambe SR Slovenije. 

Zaradi reševanja aktualnih nalog s področja mobilizacijske in bojne pri- 
pravljenosti teritorialne obrambe je zato nujno čimprej razčleniti vojne načrte 
na novo organiziranih štabov in enot ter jih uskladiti s pripravami in načrti JLA. 
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Nadaljevati je treba z delom pri organiziranju in zagotavljanju preskrbe 
enot TO z materialnimi sredstvi in storitvami ter pripravljanju baze odpora 
in proučiti je treba problematiko obrambe mest in odpora v mestih v vseh 
pogojih vojne. 

Vzgoja in urjenje štabov in enot TO bo tudi vnaprej ena izmed prioritetnih 
nalog pri krepitvi njihove bojne pripravljenosti. Težišče tega dela je bilo sedaj 
na usposabljanju starešin in štabov za opravljanje funkcionalnih dolžnosti, zdaj 
pa bo treba vse napore usmeriti na uveljavitev in izvajanje na novo uvedenega 
sistema vzgoje in urjenja vseh enot teritorialne obrambe. 

V sodelovanju z JLA bo treba na podlagi dosedanjih analiz poiskati naj- 
boljše rešitve glede načina in postopka vključevanja naših zdomcev v oboro- 
žene sile v primeru agresije, prav tako pa proučiti tudi vprašanje vključevanja 
obveznikov iz drugih republik v JLA oziroma enote TO na območju Slovenije 
v primeru nenadnega napada na SFRJ itd. 

V organizaciji in usposabljanju civilne zaščite v SR Sloveniji v zadnjih 
dveh letih, zlasti v nekaterih občinah, nismo vidno napredovali. Zato je treba 
vprašanju organiziranja, krepitve in usposabljanja štabov in enot civilne zaščite 
v bodoče posvetiti več pozornosti. Organizacijska načela in načrti so izdelani, 
potrebno jih je realizirati. Na področju civilne zaščite bo v prihodnje zlasti 
potrebno okrepiti delo pri usposabljanju delovnih ljudi in občanov za samo- 
zaščito po načelu samoorganiziranja, medsebojne pomoči in solidarnosti pri 
reševanju in odstranjevanju posledic vojnih učinkov, zlasti pa tudi v preven- 
tivnem smislu, to je pri preprečevanju posledic vojne. 

Za oborožen boj, enako pa tudi za izvrševanje nalog civilne zaščite in nalog 
drugih dejavnikov odpora, je izrednega pomena ustrezna vzgoja in usposabljanje 
kadrov in vseh občanov. Zato je to področje v poročilu posebej obravnavano. 
Sistemsko je rešeno vprašanje obrambne vzgoje in urjenja mladine v šolah 
vseh stopenj ter vojaških obveznikov JLA in TO ter pripadnikov civilne 
zaščite. Pouk nerazporejenega prebivalstva pa se izvaja po posebnem programu, 
ki ga določimo vsako leto glede na aktualnost posameznih vprašanj s področja 
obrambnega usposabljanja. 

Vključevanje zadostnega števila mladincev iz SR Slovenije v vojaške šole 
in poklice je skrb celotne slovenske družbe. V tem smislu je izvedena in se še 
izvaja široko zastavljena akcija najodgovornejših dejavnikov in so že doseženi 
prvi rezultati. Lansko leto je bil v Ljubljani zgrajen internat za dijake, ki so 
se odločili za vojaški poklic, letos pa je začela z delom tudi posebna gimnazija, 
ki jo ti dijaki obiskujejo. Letošnji vpis dijakov — kandidatov za vojaške šole 
in poklice je boljši kot v prejšnjih letih, vendar bo treba s to pomembno druž- 
beno akcijo še nadaljevati. 

Zaradi usposabljanja strokovnih kadrov za področje ljudske obrambe je 
z letošnjim letom pri Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo 
uvedena posebna smer študija za učitelje predmeta »obramba in zaščita« v sred- 
njih šolah ter za upravne in druge strokovne organe s področja ljudske obrambe. 

Pri Zveznem sekretariatu za ljudsko obrambo že drugo leto delujeta eno- 
mesečni višji in enotedenski srednji tečaj za ljudsko obrambo, katera obisku- 
jejo tudi vodilni družbenopolitični delavci in drugi javni in upravni delavci, 
kakor tudi vodilni delavci pomembnejših gospodarskih in drugih organizacij 
združenega dela iz SR Slovenije. Po sklepu Sveta Predsedstva SR Slovenije 
za ljudsko obrambo bomo s pošiljanjem kadrov na te tečaje nadaljevali tudi 
prihodnje leto. Poleg tega pa tečejo tudi priprave za organizacijo tečaja ljudske 
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obrambe v SR Sloveniji ter drugih organizacijah združenega dela in za upravne 
organe občin. 

Posebej je treba poudariti, da se obrambna vzgoja in usposabljanje re- 
zervnega starešinskega kadra, kakor tudi celotnega prebivalstva izvaja še prek 
mnogih družbenih organizacij. Pri tem je treba v prvi vrsti omeniti veliko 
vlogo, ki jo imajo in opravljajo na tem področju organizacije rezervnih vojaških 
starešin, v širšem pomenu pa se v to delo vključujejo in prispevajo v okviru 
svojih dejavnosti tudi organizacije Rdečega križa, društva Partizan, tabornikov, 
strelske, planinske in letalske zveze Slovenije, organizacije ljudske tehnike in 
druge. 

Bojna pripravljenost teritorialne obrambe in obrambna pripravljenost 
drugih, za obrambo najbolj pomembnih družbenih dejavnikov se preverja na 
skupnih vojaških vajah. Za štabe in enote teritorialne obrambe, prav tako pa 
tudi za vse organe in organizacije civilnega sektorja in za vodstva družbeno- 
političnih organizacij, ki se teh vaj udeležujejo, je to najboljša šola za njihovo 
usposabljanje in izvrševanje nalog v splošnem ljudskem odporu. Zato bomo 
z organiziranjem ter izvajanjem teh vaj nadaljevali tudi v prihodnje. 

Druge najpomembnejše naloge s področja obrambnih priprav so navedene 
v sklepnem delu poročila. 

Proces podružbljanja obrambnih priprav pa ne pomeni in ne zahteva od 
vseh družbenih subjektov samo to, da se pripravljajo na vojno, temveč zlasti še, 
da tudi pri izvrševanju in načrtovanju razvoja svojih rednih dejavnosti upo- 
števajo obrambne vidike in potrebe. V tem smislu si prizadevamo, da bodo 
obrambne priprave vgrajene tudi v načrte srednjeročnega družbenogospo- 
darskega razvoja SR Slovenije, v katerem bodo poleg tega še posebej izkazani 
programi srednjeročnega razvoja teritorialne obrambe, civilne zaščite in neka- 
tere druge, izključno za delovanje v vojni namenjene potrebe. 

Tovarišice in tovariši delegati! Z ustavo Socialistične republike Slovenije 
so sedaj mnogo bolj kot prej opredeljene obrambne funkcije naše samoupravne 
socialistične družbe, katere nosilci so delovni ljudje in občani. Po zakonu za 
izvedbo ustave je treba do sredine prihodnjega leta uskladiti z ustavo tudi 
zakon o splošnem ljudskem odporu. 

Ta zakon je začel veljati avgusta 1971. Izhajal je iz naših tedanjih spoznanj 
o obrambi in o njeni organiziranosti v Socialistični republiki Sloveniji. V štirih 
letih je bistveno vplival na naše obrambne priprave, predvsem: 

— z razširitvijo kroga udeležencev, saj so zadeve ljudske obrambe prešle 
iz ožjih specializiranih organov in Jugoslovanske ljudske armade na vse organe 
družbenopolitičnih skupnosti, na organizacije združenega dela, krajevne skup- 
nosti, družbenopolitične in druge družbene organizacije; 

— z učvrstitvijo teritorialne obrambe in civilne zaščite; 
— z boljšo organiziranostjo in 
— sistematičnejšim usposabljanjem delovnih ljudi in občanov za bojevanje 

ter opravljanje drugih nalog v vojni ah ob hudih nesrečah 
— in z večjim vlaganjem sredstev za načrtno materializacijo obrambnih 

priprav. 
Upoštevajoč načela ustave, sklepe VII. kongresa Zveze komunistov Slovenije 

in X. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije o ljudski obrambi ne bi bilo 
dovolj le dopolniti veljavni zakon o splošnem ljudskem odporu, temveč je 
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potrebno izdati nov republiški zakon, ki bo celovito urejal področje ljudske 
obrambe z jasno usmeritvijo za naslednje obdobje. 

S predlaganim osnutkom zakona o ljudski obrambi Socialistične republike 
Slovenije želimo, da bo zasnova splošnega ljudskega odpora, ki so jo sprejeli 
vsi delovni ljudje in občani, bolj jasno in čim popolneje izražena. To pomeni, 
da je tudi ljudska obramba družbena funkcija, ki jo vsakodnevno izvršujejo 
delovni ljudje in občani neposredno v oboroženih silah, civilni zaščiti, temeljnih 
in drugih organizacijah združenega dela, krajevnih skupnostih, družbenopoli- 
tičnih ter drugih družbenih organizacijah in društvih, v samoupravnih interesnih 
skupnostih, družbenopolitičnih skupnostih ter drugih organizacijah in skup- 
nostih. Vsa družba, vsi njeni samoupravni in drugi organi, celotno gospodarstvo 
in družbene dejavnosti se potemtakem v miru nenehno in načrtno pripravljajo 
za obrambo. Naša obrambna organiziranost mora biti zato takšna, da bo omogo- 
čila v miru potrebne in gospodarne obrambne priprave, ob napadu na Jugo- 
slavijo pa kar največjo pobudo in iznajdljivost posameznika, uveljavitev nje- 
govih duhovnih in telesnih sposobnosti ter vojaške in druge strokovne uspo- 
sobljenosti, s tem pa učinkovito in organizirano obrambo. 

Delovna telesa te skupščine so ob obravnavi predloženega osnutka zakona 
o ljudski obrambi že dala vrsto pripomb in predlogov, precej so jih dali delovni 
ljudje in občani v razpravi, ki jo je organizirala Socialistična zveza delovnega 
ljudstva, danes pa boste gotovo posredovali še stališča svojih delegacij o osnutku 
tega zakona. Za doslej znana stališča in pripombe je značilno, da je dana po- 
polna podpora temeljnim izhodiščem in usmeritvam, ki so predlagane v osnutku 
zakona; dani pa so še predlogi za izboljšanje besedila. Dober del pripomb in 
predlogov je sprejemljiv za predlagatelja, druge pa bo potrebno še proučiti in 
zavzeti stališča pri oblikovanju predloga zakona. Nekaj pripomb se nanaša tudi 
na zakonsko ureditev zadev, ki so sicer v pristojnosti ožjih družbenopolitičnih 
skupnosti, organizacij združenega dela, krajevnih skupnosti ter drugih organi- 
zacij in skupnosti. Ce ne gre za zagotavljanje enotnosti sistema ljudske obrambe 
v republiki, teh predlogov ne bo mogoče sprejeti, ker moramo upoštevati ustavni 
samoupravni položaj organizacij in skupnosti, ki s svojimi splošnimi akti ure- 
jajo tudi zadeve ljudske obrambe iz njihove pristojnosti. 

V obrazložitvi k osnutku zakona je natančneje navedeno, zakaj se je pred- 
lagatelj odločil za pomembnejše rešitve. Na tem mestu želim poudariti, da skoraj 
tretjina osnutka zakona ureja teritorialno obrambo, ki je, kot je bilo že ob 
obravnavi poročila rečeno, del oboroženih sil Jugoslavije in nedvomno naj- 
pomebnejša sestavina ljudske obrambe v Sloveniji. Z vsemi svojimi štabi in 
enotami, od brigad do enot v krajevnih skupnostih in temeljnih ter drugih 
organizacijah združenega dela, z vsemi pripadniki teh enot, vključno z mladinci 
in mladinkami, ki še niso odslužili vojaškega roka, ter drugimi prostovoljci 
pomeni teritorialna obramba dejansko uresničitev Marxove zamisli o oboro- 
ženem ljudstvu. Napadalcu, s katerekoli strani in s kakršnimikoli silami bi 
nameraval izvršiti agresijo na našo deželo, mora biti jasno, da bo naletel na 
žilav odpor že na meji in na vseh smereh ter v vseh krajih naše domovine. 
S tem zakonom moramo zato normirati celotno teritorialno obrambo tako, da se 
bo lahko razvijala in krepila, posodabljala svoje orožje in druga bojna sredstva 
ter usposabljala svoje pripadnike, štabe in enote za vodenje oboroženega boja. 

Kar zadeva teritorialno obrambo predlagamo, da naj v skladu z ustavnim 
položajem in v okviru politike Skupščine Socialistične republike Slovenije odloča 
o vseh temeljnih vprašanjih Predsedstvo Socialistične republike Slovenije 
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Glavni štab SR Slovenije za splošni ljudski odpor postane Republiški štab za 
teritorialno obrambo-, ki vodi vse štabe, enote in zavode teritorialne obrambe 
na območju republike. Komandant teritorialne obrambe Slovenije je odgovoren 
za bojno pripravljenost in uporabo enot vrhovnemu komandantu oboroženih 
sil, za organiziranje in pripravljanje teritorialne obrambe pa tudi Predsedstvu 
Socialistične republike Slovenije, s čimer je poudarjena enotnost oboroženih 
sil in odgovornost republike za organizirano pripravljenost teritorialne obrambe. 
Conski štabi ne bodo le preimenovani v pokrajinske štabe za teritorialno 
obrambo, temveč kot vojaški štabi v pokrajinah odgovarjajo za organiziranje 
in pripravljanje teritorialne obrambe tudi političnemu vodstvu — pokrajin- 
skemu odboru'. Popolnoma novi pa so štabi za teritorialno obrambo v občinah, 
mestu Ljubljana in Obalni skupnosti. Ti štabi, ki jih je življenjska nuja že 
oblikovala, so prav tako vojaški štabi, z enako vlogo na svojem območju kakor 
pokrajinski štabi v pokrajinah in republiški štab v republiki, imajo pa zelo 
odgovorne naloge zaradi neposrednega dela s pripadniki teritorialne obrambe, 
njihovimi enotami in zavodi. Prihodnje leto pa bodo začeli tudi s poukom 
vojaških veščin mladine v učnih enotah in centrih. Ponekod se sicer pojavljajo 
nejasnosti glede teh štabov in upravnih organov, zato je treba jasno povedati 
in v zakonu opredeliti, da so štabi za teritorialno obrambo vojaški organi in 
sestavni del oboroženih sil, upravni organi za ljudsko obrambo pa del občinske 
uprave in izvajajo vse dosedanje upravne naloge. 

Civilna zaščita je v osnutku zakona popolnejše obdelana, čeprav ne predla- 
gamo veliko vsebinskih sprememb. Najpomembnejša novost pri civilni zaščiti 
je samozaščita, opredeljena v 155. členu. Zaradi številnih in hudih posledic 
vojnih akcij, pa tudi ob naravnih in drugih nesrečah, je izrednega pomena 
hitra pomoč tistih, ki so trenutno najbližji, prizadetim ah ogroženim. Ti lahko 
ukrepajo, dokler ne pridejo enote civilne zaščite ali strokovne službe. Samo- 
zaščita nima svojih enot, temveč je to samopomoč in solidarnostna človeška 
pomoč svojim najbližjim, sostanovalcem, sosedom in soljudem pri reševanju 
svojega in družbenega imetja. Ob vojnih akcijah ali ob hudih nesrečah je s 
samozaščito mogoče izvesti vse potrebne in možne zaščitne ukrepe, da bi bile 
posledice čim manjše, ter zagotoviti hitro in množično reševanje. Za učinkovito 
samopomoč bomo morali še mnogo storiti, da bodo delovni ljudje in občani 
znali ukrepati, kadar se bodo našli v ogroženem ali že napadenem območju. 
V tem cilju odpira zakon obilo možnosti glede usposabljanja za zaščito in reše- 
vanje — od pouka v šolah vseh stopenj, izvenšolskega pouka mladine, pa vse 
do pouka prebivalstva. 2e za to zimo smo načrtovali pri pouku prebivalstva 
temi o samozaščiti in o varstvu pred požari. Sodimo namreč, da ni dovolj, če 
v zakonu predvidimo ustrezno normo, temveč moramo delovnemu človeku in 
občanu resnično omogočiti, da se praktično usposobi za zaščito in reševanje. 

Pri ukrepih civilne zaščite kaže povedati še nekaj o zakloniščih. V večini 
občin je bila do nedavno dokaj zanemarjena skrb za zaklanjanje ljudi in premo- 
ženja, čeprav izkušnje iz druge svetovne vojne in drugih oboroženih spopadov 
po njej kažejo, da je vedno več žrtev med civilnim prebivalstvom, in to zlasti 
v krajih, ki niso imela primernih zaklonišč. Teh ni mogoče zgraditi šele ob nepo- 
sredni vojni nevarnosti ali v vojni. Ce hočemo bistveno zmanjšati žrtve v vojni 
— in življenje je vendar največja vrednota človeka! — s tem pa zagotoviti 
tudi izpopolnjevanje oboroženih sil, moramo že sedaj, v miru, misliti na vojno 
in njene posledice in temu ustrezno ukrepati. Zaradi gospodarnosti predlagamo 
v bistvu le dvonamenska zaklonišča, ki so v miru na razpolago gospodarstvu 
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in družbenim dejavnostim, seveda s pogojem — da jih je v primeru potrebe 
mogoče hitro izprazniti. Glede prispevkov za zaklonišča je treba jasno povedati, 
da ga plačujejo le investitorji, ki so oproščeni gradnje zaklonišča zaradi ne- 
primerne sestave zemljišča ali zaradi že zgrajenih zaklonišč v bližini. Razen 
tega se bo plačeval prispevek tudi v zgradbah, v katerih ni zaklonišča niti ni bil 
ob gradnji plačan prispevek za zaklonišča. 

Končno še nekaj o financiranju ljudske obrambe. V X. poglavju osnutka 
zakona predlagan sistem financiranja bo namreč gotovo pretrpel spremembe 
in je že v obrazložitvi osnutka zakona rečeno, da je financiranje področja ljudske 
obrambe v nadaljnjem proučevanju. Podčrtati moramo, da so podlaga za fi- 
nanciranje na vseh ravneh in vseh zadev ljudske obrambe programi in razvojni 
načrti. Ce smo z zveznim zakonom o ljudski obrambi in predlaganim osnutkom 
republiškega zakona uspeli določiti in razmejiti pristojnosti na področju ljudske 
obrambe med družbenopolitičnimi skupnostmi, temeljnimi in drugimi organiza- 
cijami združenega dela, med krajevnimi skupnostmi, samoupravnimi interes- 
nimi skupnostmi, družbenopolitičnimi in drugimi družbenimi organizacijami, 
potem moramo temu ustrezno urediti tudi sistem financiranja. Vsak organ, 
organizacija in skupnost naj namreč financira zadeve ljudske obrambe tako, 
kakor financira svoje redno dejavnost, ker so tudi obrambne priprave del redne 
in vsakodnevne dejavnosti. Takrat, ko bodo delovni ljudje in občani povsod 
sprejeli obrambne priprave kot svoje, jih bodo načrtovali in za njihovo reali- 
zacijo tudi namenili ustrezna sredstva. Sistem financiranja ljudske obrambe 
moramo vgraditi v splošni sistem financiranja družbenih potreb, pri čemer je 
pomembno, da solidarnost med občinami obravnava občino kot celoto, tedaj 
tudi njene obrambne priprave. 

Tovarišice in tovariši delegati! V poročilu o stanju obrambnih priprav in 
obrazložitvi osnutka zakona o ljudski obrambi, pa tudi v tem ekspozeju ni 
bilo mogoče prikazati in obravnavati vseh številnih pomembnih vprašanj s 
področja priprav naše družbe in države na splošni ljudski odpor. Pred nami 
so še mnoge naloge in problemi, ki jih moramo razrešiti skladno s potrebami 
ljudske obrambe in z zmožnostmi naše družbe. Vendar zasnove nadaljnje 
usmerjenosti in razvoja obrambnih priprav so podane in temeljijo na splošnih 
načelih socialističnega samoupravnega razvoja naše družbe. Pripravljenost in 
odločnost vseh odgovornih družbenih dejavnikov ter zlasti vseh delovnih ljudi 
in občanov, da branijo neodvisnost in svobodo svoje domovine in našo samo- 
upravno družbeno ureditev, pa je najboljši porok, da bomo vse zastavljene 
naloge tudi uspešno in odgovorno izvršili. 

Predlagam zato, da republiška skupščina oba predložena dokumenta sprej- 
me in odobri dosedanje delo na področju obrambnih priprav v SR Sloveniji 
ter potrdi pravilnost nadaljnje usmeritve dtela Izvršnega sveta in drugih, za 
področje ljudske obrambe odgovornih organov v Socialistični republiki Sloveniji. 
(Ploskanje.) 

Predsedujoča Mara Zlebnik: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Roman 
Florjančič, predsednik Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora 
občin Skupščine SR Slovenije, ki bo podal uvodno obrazložitev odbora k 4. točki 
dnevnega reda, to je k aktualnim problemom nadaljnjega razvoja krajevnih 
skupnosti v naši republiki in k predlogu stališč, priporočil in sklepov o na- 
daljnjem samoupravnem razvoju krajevnih skupnosti v Socialistični republiki 
Sloveniji. Prosim, tovariš Florjančič! 
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Roman Florjančič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Po programu dela vseh treh zborov Skupščine SR Slovenije je bil 
Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora občin zadolžen, da pri- 
pravi analizo o aktualnih problemih nadaljnjega razvoja krajevnih skupnosti 
v SR Sloveniji. Na osnovi ugotovitev, ki izhajajo iz samega gradiva, je Odbor 
pripravil tudi dokument v obliki predloga stališč, priporočil in sklepov o na- 
daljnjem samoupravnem razvoju krajevne skupnosti v SR Sloveniji, ki bo 
podlaga za naše bodoče politično in siceršnje delovanje v krajevni skupnosti 
kot temeljni celici družbenoekonomskega in družbenopolitičnega sistema in 
delovanja delovnih ljudi in občanov. 

Pri pripravi gradiva in dokumenta se je Odbor povezoval s številnimi 
družbenimi dejavniki, še zlasti z Republiško konferenco SZDL, s Skupnostjo 
slovenskih občin in z Republiškim svetom Zveze sindikatov Slovenije. Prav tako 
je upošteval tudi že obstoječe dokumente, s katerimi so procesu ustavnega pre- 
oblikovanja in uveljavljanja krajevne skupnosti družbenopolitične organizacije, 
Skupščina SR Slovenije in skupščine drugih družbenopolitičnih skupnosti ter 
drugi družbeni dejavniki posvetili posebno pozornost. 

Mislim, da lahko rečemo, da smo v letošnjem letu na podlagi teh doku- 
mentov že naredili v tem pogledu zaznavne kvalitativne spremembe. Medtem 
ko smo v lanskem letu posvečali osnovno skrb organiziranju temeljnih organi- 
zacij združenega dela, smo od lanske jeseni dalje, ko so v krajevnih skupnostih 
intenzivno pristopili k pripravi njihovih statutov in s tem k samoupravnemu 
organiziranju delovnih ljudi in občanov v kraju prebivanja, predvsem pa letos, 
ko se je to delo intenzivno nadaljevalo in ko smo pričeli razčiščevati tudi 
odprta vprašanja zagotavljanja materialne osnove krajevne skupnosti, vendarle 
dosegli precejšen napredek pri razreševanju teh problemov. Vsa našteta dejstva 
nam prav gotovo dajejo osnovo in spodbudo za naša nadaljnja prizadevanja 
za uresničitev ustavne koncepcije krajevne skupnosti kot osnovne celice, v kateri 
delovni ljudje in občani uresničujejo večino svojih življenjskih potreb in inte- 
resov ter skupno s temeljnimi organizacijami združenega dela predstavljajo 
bazo samoupravne organiziranosti, s tem pa bazo oblasti delavskega razreda 
in vseh delovnih ljudi. 

Z današnjo razpravo zaključujemo široko javno razpravo o tem gradivu in 
dokumentu, ki smo jo organizirali z.željo, da bi predvsem občani in delovni 
ljudje, ki neposredno delajo v krajevnih skupnostih in temeljnih organizacijah 
združenega dela ter v družbenopolitičnih organizacijah, na podlagi svojih iz- 
kušenj iz dosedanjega dela predlagali, kaj bi bilo treba še storiti za celovito 
oblikovanje in realizacijo takšnih družbenopolitičnih in družbenoekonomskih 
odnosov v krajevni skupnosti, ki jih predvideva in nakazuje nova ustava. Kljub 
navedenemu že dokaj uspešnemu procesu se vendarle moramo zavedati, da smo 
dejansko še vedno precej na začetku poti za uresničitev vseh vsebinsko novih 
razmerij. Zato seveda želimo, da bi prav današnja razprava v Skupščini pome- 
nila še odločnejši korak v nadaljevanju začetega procesa. Se posebej pa naj bi ta 
obravnava dala jasnejše poglede na vse dileme, ki v tem trenutku tudi še zavi- 
rajo razvoj v začrtani smeri. Naši delegati in drugi -družbenopolitični delavci 
so opravili vrsto razgovorov, razprav in posvetov tako v temeljnih samo- 
upravnih organizacijah in skupnostih, predvsem pa v družbenopolitičnih organi- 
zacijah od nivoja krajevne skupnosti in temeljne organizacije združenega dela 
pa do republike. Poseben poudarek je bil v teh aktivnostih še zlasti na zborih 
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krajevnih skupnosti občinskih skupščin, ki so aktivirali za te razprave vso 
delegatsko bazo. 

Tovarišice in tovariši delegati! Z ustavo SR Slovenije je krajevna skupnost 
opredeljena kot temeljna samoupravna skupnost, v kateri se delovni ljudje in 
občani za uresničevanje določenih skupnih interesov in potreb samoupravno 
organizirajo in s samoupravnim sporazumevanjem ah na drug način povezujejo 
s temeljnimi organizacijami združenega dela, s samoupravnimi interesnimi skup- 
nostmi in drugimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi, ki so zainte- 
resirane za sodelovanje oziroma ki so dolžne sodelovati pri zadovoljevanju teh 
interesov in potreb. Prav tako pa delovni ljudje in občani, organizirani v kra- 
jevni skupnosti, sodelujejo pri opravljanju družbenih zadev in odločanju o 
vprašanjih skupnega pomena v občini in širših družbenopolitičnih skupnostih. 
Prvini nove ustave sta torej nov družbenoekonomski in družbenopolitični položaj 
krajevne skupnosti, ki bistveno povečuje njeno vlogo in položaj. Razvoj krajevne 
skupnosti v duhu nove ustave je odvisen predvsem od zavesti samouprav- 
ljalcev v združenem delu in delovnih ljudi in občanov v krajevni skupnosti, 
da je krajevna skupnost sestavni del združenega dela in kot taka bistveni ele- 
ment v sistemu družbenoekonomskih odnosov. Zato moramo posebej poudariti, 
da je realizacija nove vloge in položaja krajevne skupnosti v veliki meri odvisna 
od razvoja novih odnosov v združenem delu, ki morajo delavcem v združenem 
delu zagotoviti tak samoupravni družbenoekonomski položaj, v katerem bodo 
resnično neposredno in celovito razpolagah z rezultati in pogoji svojega dela 
in s tem odločali o zadovoljevanju vseh svojih osebnih, skupnih in splošnih 
družbenih potreb. Odnosi, v katere stopajo delovni ljudje in občani v krajevni 
skupnosti pri zadovoljevanju osebnih, skupnih in splošnih potreb in interesov 
ter pogojev svojega dela, življenja in razvoja, ter odnosi, v katere stopajo s 
temeljnimi in drugimi organizacijami združenega dela, samoupravnimi organi- 
zacijami in skupnostmi ter družbenopolitičnimi skupnostmi, so ena od bistvenih 
komponent celovitega sistema samoupravnih družbenoekonomskih in političnih 
odnosov. 

Bistvenega pomena v procesu družbene preobrazbe krajevne skupnosti je, 
da se v njej ustvarijo takšno stanje in pogoji, v katerih bodo delovni ljudje in 
občani lahko resnično samoupravno odločali o urejanju svojega živjlenja na 
podlagi demokratičnega izražanja svojih pristnih interesov in potreb. Zato pa 
se morajo delovni ljudje in občani v krajevnih skupnostih nujno povezovati 
z organizacijami združenega dela, s samoupravnimi interesnimi skupnostmi, z 
družbenopolitičnimi organizacijami ter z drugimi organizacijami in skupnostmi 
v občini in zunaj nje. Pri tem pa se moramo zavedati, da novega položaja de- 
lovnih ljudi in,občanov v krajevni skupnosti ni mogoče uresničiti tam, kjer le-ta 
ni oblikovana na temelju novih, dejansko povezujočih skupnih interesov in 
potreb. To dejstvo govori v prid kar najhitrejšemu samoupravnemu preobliko- 
vanju vseh tistih krajevnih skupnosti, ki niso nastale na podlagi dogovora 
krajanov v določenih naseljih in ki ne temeljijo na resničnih skupnih interesih 
in potrebah. Zato se nekateri celo zavzemajo za sprejem republiškega zakona, 
ki bi določal temeljna načela za oblikovanje in samoupravno organiziranje 
krajevnih skupnosti. Analiza in pretežno stališče javne razprave nam kažeta, da 
za tak zakon ni nobene potrebe, saj bi zaradi različnih pogojev dela in raz- 
vitosti samouprave v posameznih krajevnih skupnostih tak predpis nujno vodil 
k uniformiranju oziroma monotipskemu organiziranju krajevne samouprave, 
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mimo volje, želja in potreb delovnih ljudi določenega sociološko in urbano za- 
ključenega območja. 

Več kot leto po sprejetju ustave še vedno ugotavljamo, da se proces samo- 
upravnega organiziranja krajevnih skupnosti v duhu nove ustave odvija pone^ 
kod prepočasi, saj nekatere krajevne skupnosti doslej še vedno niso sprejele 
svojih statutov, ki morajo kot temeljni samoupravni akti določati vlogo, polo- 
žaj, naloge, organizacijo in organe krajevne skupnosti, razmerja med dejavniki 
znotraj krajevne skupnosti in odnose krajevne skupnosti do družbenopolitičnih 
skupnosti, družbenopolitičnih organizacij, samoupravnih interesnih skupnosti, 
temeljnih organizacij združenega dela ter drugih samoupravnih organizacij 
in skupnosti. Poleg tega pa ugotavljamo', da v številnih krajevnih skupnostih, 
v katerih že imajo sprejete statute, organizjacija samouprave še ni usklađena z 
delegatskim sistemom. Zato se morajo vsi družbeni subjekti, predvsem pa 
organizirane subjektivne sile zavzemati za takojšnjo organizacijo take samo- 
uprave v krajevni skupnosti, ki bo vodila k uresničitvi in uveljavitvi krajevne 
skupnosti kot družbenoekonomskega odnosa. 

Že iz analize statutov krajevnih skupnosti pa tudi iz naše raziskave je raz- 
vidno, da so samoupravna organiziranost, razmerja med posameznimi organi, 
njihova odgovornost in odgovornost do delovnih ljudi in občanov po posa- 
meznih krajevnih skupnostih zelo različna, ponekod pa tudi slabo opredeljena. 
Pri tem najbrž ni potrebno posebej poudarjati, da bi morala biti osnovna iz- 
hodišča za samoupravno organiziranost v vseh krajevnih skupnostih zasnovana 
enotno, kar pa seveda ne pomeni, da bi morale biti vse skupnosti pri nas enako 
zgrajene. Organizacijska zgradba krajevne skupnosti mora biti na vsak način 
prilagojena še kako različnim razmeram in pogojem v naših krajevnih skup- 
nostih. Odpraviti pa moramo take sistemske razlike v organiziranosti in organih 
krajevnih skupnosti, ki bi pogojevale neenakopraven položaj med delovnimi 
ljudmi in občani posameznih krajevnih skupnosti. 

V skladu z novo ustavo in drugimi sprejetimi dokumenti je pred nami nalo- 
ga oživiti in reafirmirati vse oblike osebnega izjavljanja delovnih ljudi in 
občanov v krajevni skupnosti. Pri tem mislimo predvsem na zbore delovnih 
ljudi in občanov, referendum, javno razpravo, ankete, zbore stanovalcev itd. 
Med njimi po svojem pomenu nedvomno zavzema pomembno mesto zbor delov- 
nih ljudi in občanov, ki ima kot najširša oblika samoupravljanja v krajevni 
skupnosti takšno vlogo, kot jo ima zbor delavcev v temeljni organizaciji zdru- 
ženega dela. Z dosedanjim položajem in delom zborov delovnih ljudi in občanov 
v krajevni skupnosti pa povsod ne moremo biti zadovoljni. V nekaterih okoljih, 
zlasti v mestnih, obstaja resna nevarnost, da se sprevržejo v obliko formalne 
demokracije, saj njihov položaj marsikje ni dosti boljši, kot je bil položaj prejš- 
njih zborov volivcev. Poleg tega, da ti zbori ponekod ne odločajo o najpomemb- 
nejših vprašanjih v krajevni skupnosti, se tudi sila poredko sklicujejo in so 
marsikje neustrezno veliki, zavoljo česar so določeni izredno nizki kvorumi za 
njihovo sklepčnost. Poročanja organov krajevne skupnosti tem zborom je veli- 
kokrat zgolj formalno in nepopolno. O zadevah, ki se obravnavajo na zboru, 
ljudje niso pravočasno obveščeni ipd. Pbsledica vsega tega je tudi nizka udeležba 
delovnih ljudi in občanov na teh zborih. Vse to govori za to, da lahko imajo 
zbori delovnih ljudi le omejeno vlogo, t. j. vlogo razpravljalca. Zato bi bilo 
smotrno razvijati in iskati ustreznejše oblike medsebojnega povezovanja oziroma 
neposrednega odločanja, ki bi zajemale manjše število delovnih ljudi in občanov 
ene krajevne skupnosti, bodisi po teritorialnem načelu, kot so ulični zbori, zbori 
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vaščanov, zbori stanovalcev, oziroma po področjih, kot so interesni zbori. Ti 
zbori naj bi obravnavali oziroma odločali o vprašanjih iz svojega neposrednega 
okolja, tako npr. naj bi zbori stanovalcev skrbeh za razvijanje neobhodnih 
uslužnostnih dejavnosti, ki skrbe za zadovoljevanje neposrednih dnevnih po- 
treb stanovalcev oziroma interesnega področja. Obenem pa bi prek takih 
zborov lahko prišli resnično do izraza vsi interesi delovnih ljudi in občanov, ki 
bi bili posredovani delegacijam ali zborom delegatov. Vse bolj pa se mora 
uveljavljati sistem delegatskega zastopstva v organih krajevne skupnosti kot 
sredstvo kontinuirane povezanosti z vsemi sredinami. 

Prav tako je v statutih slabo in neenotno rešeno vprašanje, o katerih za- 
devah delovni ljudje in občani neposredno odločajo, in oblike tega odločanja, 
zlasti pa, za katere najbolj bistvene zadeve je potrebno razpisati referendum. 
Glede na to, da smo ugotovili, da ima zbor delovnih ljudi in občanov ponekod 
predvsem vlogo razpravljalca, bi bilo smotrno, da bi se o nekaterih pomembnej- 
ših vprašanjih, o katerih se po današnji ureditvi odloča na zborih delovnih 
ljudi in občanov, odločalo z referendumom. Tudi pri drugih oblikah osebnega 
izjavljanja, zlasti pri javni razpravi, se pojavlja nevarnost njihove formalne 
uporabe. Zavoljo tega bi se zlasti pri pripravah novih statutov krajevne skup- 
nosti morali zavzeti za to, da bi vsaka od teh oblik dobila mesto, ki ji gre. 
Odločno pa bi se morali upreti vsem poskusom neodgovornega obnašanja do 
pobud, predlogov in stališč delovnih ljudi in občanov, ki se v krajevni skupnosti 
ravno skozi te obleke izražajo na najbolj pester in neposreden način. Pri tem 
še posebej poudarjamo', da poleg omenjenih oblik osebnega izjavljanja obstajajo 
še druge, katerih uporabo naj bi narekovale različne razmere v posameznih 
krajevnih skupnostih. 

Ker postaja vse bolj pomembna tudi sestava samoupravnih organov kra- 
jevne skupnosti, moramo doseči, da bodo v njih zastopani delovni ljudje in 
občani iz vseh delov krajevne skupnosti, obenem pa moramo zagotoviti v 
njih delegatsko zastopanost delavcev iz temeljnih organizacij združenega dela 
in njihovih delov oziroma njihovih dislociranih obratov iz območja krajevne 
skupnosti ter tistih temeljnih organizacij združenega dela, katerih delavci živi- 
jo v določeni krajevni skupnosti. 

K uresničevanju in uveljavljanju delegatskih odnosov v krajevni skup- 
nosti so prav gotovo bistveno prispevala stališča v zvezi z učinkovitim delo- 
vanjem delegatskega sistema, ki jih je sprejela Republiška konferenca SZDL na 
svoji 15. seji dne 31. marca 1975, in priporočila in sklepi glede nadaljnjega 
uveljavljanja in izvajanja delegatskega sistema in delegatskih odnosov v temelj- 
nih samoupravnih organizacijah in skupnostih, ki jih je sprejela ta skupščina 
na skupnem zasedanju vseh treh zborov dne 25. aprila 1975. Takrat si je za- 
dala tudi nalogo, da bo vprašanje delegatskega sistema tekoče spremljala, zato 
o tem vprašanju ne bi posebej govoril. Vsekakor pa se nam je v dosedanji praksi 
pokazala kot neustrezna rešitev, da imamo v večjih krajevnih skupnostih 
enotno delegacijo za vse skupščine samoupravnih interesnih skupnosti. Glede na 
to, da zakonsko ni ovire za več delegacij, bomo morah čimprej pristopiti k ob- 
likovanju več delegacij za delegiranje delegatov v skupščine posameznih samo- 
upravnih interesnih skupnosti. 

Načelo, po katerem so pogoji za življenje v krajevni skupnosti odvisni 
predvsem od delovnih rezultatov delovnih ljudi in občanov krajevne skupnosti 
in tistih delavcev, ki imajo svoje delovno mesto v območju te krajevne skup- 
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nosti, zahteva, da se krajevne skupnosti najtesneje povezujejo s temeljnimi in 
drugimi organizacijami združenega dela, s samoupravnimi interesnimi skupnost- 
mi in z vsemi drugimi organizacijami in skupnostmi, tako v svojem okviru kot 
tudi v okviru občine, regije, republike in širše. Pri tem samoupravnem načinu 
vzpostavljanja odnosov delavcev temeljnih organizacij združenega dela z 
delovnimi ljudmi in občani krajevnih skupnosti se sicer pojavljajo različne 
težave, ki pa bodo morale biti v prihodnosti odpravljene. Ugotovitve kažejo, 
da povezava med krajevnimi skupnostmi in temeljnimi organizacijami združe- 
nega dela še ni zaživela v taki meri, kot bi morala. Marsikje se tudi še križajo 
interesi med temeljnimi organizacijami združenega dela oziroma njihovimi 
delavci ter krajevnimi skupnostmi oziroma delavci kot občani, in to predvsem 
zaradi še ne premaganih zasebniških in grupnolastniških odnosov v temeljnih 
organizacijah združenega dela. Prav tako se delovni ljudje v združenem delu 
kot tudi v krajevni skupnosti še vse preveč obračajo na širšo družbo in oblast- 
ne organe zaradi uresničevanja njihovih skupnih zadev in medsebojnih od- 
nosov. Vse premalo pa se zavedajo, da je primarna pot za reševanje teh vpra- 
šanj v njihovi samoupravni pristojnosti oziroma da je njihova pravica in dolž- 
nost, da na samoupravni način soočajo, usklajujejo in rešujejo svoje skupne 
interese in zadeve. Tega pa ni mogoče storiti drugače kot z najtesnejšim med- 
sebojnim sodelovanjem in upoštevanjem teh odnosov kot neizbežnega soočanja 
in usklajevanja skupnih interesov. 

O rezultatih sodelovanja krajevnih skupnosti s samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi je težko govoriti, ker se je, kot kažejo ugotovitve analize, zaradi 
šele nedavnega konstituiranja samoupravnih interesnih skupnosti ta način po- 
vezovanja komaj začel. Vendar pa je v zadnjem času opaziti povečano aktiv- 
nost pri vzpostavljanju medsebojnih stikov med krajevno skupnostjo in samo- 
upravnimi interesnimi skupnostmi, ter pri reševanju skupnih zadev, kar daje 
upanje, da bo v bodoče proces medsebojnega povezovanja in s tem skupnega 
oblikovanja in zavzemanja stališč glede pomembnih življenjskih vprašanj, ki 
zadevajo področja samoupravnih interesnih skupnosti oziroma krajevne skupno- 
sti, hitreje in učinkoviteje zaživel. V tej zvezi bo predvsem skupno programira- 
nje omogočilo, da se bodo samoupravne interesne skupnosti vključile v izvajanje 
nalog krajevnih skupnosti in da bodo programi krajevnih skupnosti in sa- 
moupravnih interesnih skupnosti med seboj usklađena celota, ki bo, izvirala iz 
skupnih interesov in potreb občanov in delovnih ljudi, organiziranih v krajev- 
nih skupnostih. 

Vse bolj postaja pomembno tudi širše povezovanje in medsebojno sodelo- 
vanje krajevnih skupnosti z drugimi krajevnimi skupnostmi. Pri tem pa ugo- 
tavljamo, da je proces tega združevanja v čvrstejše in stalnejše oblike sodelo- 
vanja med krajevnimi skupnostmi še v začetni fazi razvoja. Podatki namreč 
kažejo, da se krajevne skupnosti združujejo v skupnost krajevnih skupnosti ali 
začasno sodelujejo z drugimi krajevnimi skupnostmi predvsem zaradi zdru- 
ževanja sredstev, skupnega reševanja komunalnih zadev itd. To pa seveda ne 
more biti bistvo takega povezovanja. Zato si moramo v bodoče prizadevati, da 
bo prihajale* do medsebojnega sodelovanja med krajevnimi skupnostmi in po- 
vezovanja v skupnosti zaradi dejansko ugotovljenih skupnih interesov in po- 
treb, ki bodo izhajali iz njihovih planov in programov razvoja. To se pravi, 
da podpiramo predvsem takšno medsebojno povezovanje, katerega namen bo za- 
gotavljanje dolgoročnejših, trajnejših in programiranih, predvsem pa dejanskih 
skupnih interesov. 
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Tako kot povezovanje med krajevnimi skupnostmi je pomembno tudi po- 
vezovanje krajevne skupnosti z občinsko skupščino in njenimi organi. Ugotovili 
smo, da je v marsikaterem statutu krajevne skupnosti pa tudi v statutih ob- 
činskih skupščin normativna opredelitev tega povezovanja pomanjkljivo urejena. 
Toda tudi tam, kjer je ta normativna opredelitev urejena, ugotavljamo, da na 
tem področju še nismo naredili odločnješih korakov naprej. Občinske skupšči- 
ne oziroma zbori krajevnih skupnosti so še vedno vse preveč obremenjeni ozi- 
roma angažirani z razpravami in odločanjem o zadevah, ki so v pristojnosti 
skupščine in posameznih zborov. Vse premalo namreč prihaja do izraza njihova 
vloga povezovalca krajevnih skupnosti na občinskem nivoju in usklajevalca pro- 
gramiranja in uresničevanja razvoja krajevne samouprave v območju določene 
občine. Zbori krajevnih skupnosti se bodo morali zato v bodoče bolj posvečati 
temu povezovanju, ki pa ne more temeljiti izključno na delegatski osnovi. Pred- 
sednik zbora krajevnih skupnosti občinske skupščine z ustreznimi upravnimi 
organi bi moral sklicevati občasne posvete s predsedniki zborov delegatov in 
predsedniki svetov krajevnih skupnosti. Na teh posvetih naj bi se razčiščevala 
mnenja o tistih vprašanjih, o katerih bo zbor bodisi sam ah skupno z drugimi 
zbori skupščine odločal o sejah. Na ta način bi zbor krajevnih skupnosti pred 
odločanjem na seji dobil mnenja in stališča ne samo delegacij krajevnih skup- 
nosti, temveč tudi mnenja in stališča samoupravnih organov krajevnih skupnosti. 

Za nemoteno delo organov krajevnih skupnosti bi bilo zlasti pomembno tudi 
to, da bi se dogovorili, da bi občinske skupščine ozroma njeni ustrezni organi 
le-tem nudili pri izvrševanju njihovih nalog ustrezno materialno, organizacij- 
sko in strokovno pomoč. Zavzemamo se tudi za to, da bi se v izvršnih svetih 
občinskih skupščin posamezni člani zadolžili za to, da bi stalno spremljali delo 
oziroma sodelovali s krajevnimi skupnostmi. 

Med prvine preobrazbe krajevne skupnosti na ustavni podlagi sodi planira- 
nje in programiranje dela in razvoja krajevnih skupnosti. Ko se soočamo z no- 
vim sistemom samoupravnega planiranja, srečujočega in kontinuiranega, potem 
nam mora biti seveda jasno, da je tak nov sistem nemogoče zgraditi v logično, 
med seboj povezano celoto, ce ne upoštevamo krajevne skupnosti kot enega 
izmed osnovnih nosilcev planiranja in programiranja. Kakor bodo delavci v 
temeljnih organizacijah združenega dela v svojih planih opredeljevali svoje 
razvojne in proizvodne naloge, tako bodo le^—ti, združeni z drugimi delovnimi 
ljudmi in občani v kraju svojega bivanja opredeljevali potrebe in naloge v raz- 
voju svojega kraja, medsebojno ugotavljali in usklajevali realne možnosti za 
uresničitev programiranih nalog in za celovit objektivni družbeni napredek v 
ožjih in širših skupnostih. Tako razumljen in v celovite medsebojne odnose 
vpleten program dela in razvoja v krajevni skupnosti mora biti okvir in pod- 
laga tudi za zagotavljanje njene materialne osnove. Analiza je pokazala, da 
imamo v zvezi s pripravo srednjeročnih planov in programov razvoja krajevnih 
skupnosti v Sloveniji dokaj različno situacijo. Medtem ko so v nekaterih ob- 
činah že vse krajevne skupnosti v celoti pripravile osnutke ali pa vsaj izhodišča 
za srednjeročne razvojne programe, šo v vrsti krajevnih skupnosti še zelo na 
začetku priprav. Zelo jasno je pri tem, da ni mogoče računati na to, da bo bodoči 
družbeni plan bodisi v občini bodisi v republiki slonel na resničnem dogovoru 
delovnih ljudi in občanov o bodočem razvoju, če ne bomo vključili v dogovore 
o osnovah plana tudi krajevnih skupnosti kot enega izmed osnovnih nosilcev 
novega samoupravnega družbenega planiranja. 
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In samo na osnovi plana in programa razvoja krajevnih skupnosti, pro- 
gramov samoupravnih interesnih skupnosti in svojih lastnih planov in iz njih 
izhajajočih dohodkovnih realnosti se bodo delavci v temeljnih organizacijah 
združenega dela lahko tudi odločali o porabi tega dohodka, in sicer tako za ma- 
terialno osnovo razvoja temeljne organizacije kakor tudi za osebno, skupno 
in splošno porabo. Tak način ugotavljanja in uresničevanja skupnih potreb in 
interesov delovnih ljudi in občanov v krajevni skupnosti je temelj uresničitve 
in uveljavitve krajevne skupnosti kot družbenoekonomskega odnosa. Zato da- 
jemo razčiščevanju tega tolikšen poudarek. Zato želimo, da se zagotavljanje 
materialne osnove za delo in razvoj krajevnih skupnosti iztrga iz toka prora- 
čunske miselnosti in delovanja proračunske logike. 

Trajno zagotavljanje materialne osnove krajevnih skupnosti je v skladu 
z ustavnimi načeli treba iskati v okviru celotnega dohodka temeljnih organiza- 
cij združenega dela in take njegove delitve, v kateri bodo delavci enakovredno 
obravnavah vse svoje skupne potrebe in interese, tiste, ki jih zadovoljujejo 
v temeljnih organizacijah združenega dela, in tiste, ki jih zadovoljujejo v kra- 
jevnih skupnostih in v samoupravnih interesnih skupnostih. Za tisti del pro- 
gramiranih in dogovorjenih nalog in potreb krajevnih skupnosti, ki je hkrati 
usklađen in vključen v razvojne programe in plane samoupravnih interesnih 
skupnosti, bodo seveda zagotovljena in združevana sredstva v interesnih skup- 
nostih. Bistveno pri tem je, da gre za medsebojno usklađene in dogovorjene 
skupne interese, za usklađene prioritetne naloge in ne za ločene interese, ki naj 
se rešujejo in analizirajo neodvisno druga od druge. 

Kakor ustava predvideva, pa imajo seveda tudi občinski proračuni in ob- 
činski viri svojo vlogo in vpliv na pokrivanje dela nalog, ki se izvršujejo v 
krajevni skupnosti. V družbenem dogovoru bi morali opredeliti naloge in merila 
za njihovo pokrivanje kakor tudi sprejeti orientacijo o tem, katere vire prora- 
čunskih dohodkov naj bi občine odstopale za funkcioniranje določenih nalog 
v krajevni skupnosti. Samoprispevek je bil že doslej pomemben vir za realizacijo 
mnogih nalog v krajevnih skupnostih. Spričo omejenosti virov in sredstev, na 
katera je možno računati, bodisi tako v okviru dohodka TOZD kakor iz pro- 
računskih virov, bo seveda krajevni samoprispevek slej ko prej še ostajal — ne 
primarni, pa vendarle še vedno pomembni — vir za financiranje aktualnih 
potreb v posameznih krajih. Zato je seveda z aktivnostmi v tem smislu tre- 
ba nadaljevati in upoštevati pripravljenost delovnih ljudi in občanov, da tudi 
na tak način hitreje rešujejo mnoge probleme. 

Temeljni subjekt informacijskih procesov v delegatskih odnosih so delov- 
ni ljudje in občani. Zato morajo vse pomembnejše informacije najti pot do 
članov krajevne skupnosti. Sistem medsebojnega obveščanja mora resnično 
omogočati vključevanje vseh delovnih ljudi in občanov v samoupravna in poli- 
tična dogajanja ter odločanja v krajevni skupnosti. Nadaljnjemu oblikovanju 
in dograjevanju informacijskega sistema moramo zato posvetiti posebno pozor- 
nost. Predvsem je potrebno-, da se pravice in dolžnosti ter sistem obveščanja in 
glavni elementi procesa medsebojnega informiranja normativno uredijo v sta- 
tutih krajevnih skupnosti. Strokovne službe krajevnih skupnosti in občinskih 
skupščin ter skupščin samoupravnih interesnih skupnosti se morajo čimprej pri- 
lagoditi novim razmeram v procesu sprejemanja družbenih odločitev po dele- 
gatski poti. Prevzeti morajo vso politično odgovornost za rezultate svojega 
dela in vključitev v sistem medsebojnega obveščanja v delegatskih odnosih. 
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Izoblikovati je potrebno tudi stalni sistem dopolnilnega izobraževanja in uspo- 
sabljanja za delo na tem področju. 

Posebno nalogo v sistemu informiranja morajo prevzeti informacij sko- 
dokumentacijski centri. Takšne centre je potrebno čim prej usposobiti pri ob- 
činskih skupščinah. Pri oblikovanju teh centrov pa moramo delovati usklađeno v 
celotni republiki, kajti le to nam zagotavlja, da bo mogoče informacijsko-do- 
kumentacijske centre povezati v enoten in usklađen sistem informiranja v re- 
publiki. 

V krajevni skupnosti je potrebno organizirati posebne informacijske sku- 
pine, ki bodo skrbele za medsebojno informiranje delovnih ljudi in občanov. 
Potrebno je tudi zagotoviti, da bodo občinska in pokrajinska glasila intenzivneje 
spremljala problematiko posameznih krajevnih skupnosti in procese samo- 
upravnega dogovarjanja in skupnega odločanja o njih. Krajevne skupnosti, ki 
imajo materialne in kadrovske možnosti, pa naj bi redno ali občasno izdajale 
posebne biltene, ki pa ne morejo nadomeščati občinskih in pokrajinskih glasil. 

V krajevnih skupnostih ugotavljajo, da je eden izmed vzrokov, zakaj ne 
morejo uresničevati vseh nalog, ki jim jih nalaga ustava, tudi v tem, ker nima- 
jo ustreznih kadrov oziroma ker nimajo profesionalnih delavcev. Zato se vedno 
pogosteje pojavljajo težnje in zahteve po profesionalizaciji nekaterih funkcij 
oziroma delovnih mest. Po našem prepričanju je rešitev kadrovskih problemov 
treba v bodoče iskati v večji pritegnitvi mladine in delavcev, ki lahko zaradi 
svoje izobrazbe, dela, sposobnosti in družbene aktivnosti kar največ prispevajo 
k učinkovitemu opravljanju nalog krajevne skupnosti. Izkušnje namreč kažejo, 
da so dosegle relativno najboljše rezultate manj razvite krajevne skupnosti, 
ki nimajo profesionalnih delavcev in ki za to nimajo niti kadrovskih niti mate- 
rialnih pogojev. Za svoje uspehe pa se imajo zahvaliti predvsem posameznikom, 
ki so z osebno angažiranostjo spodbudili neposredno zanimanje večine de- 
lovnih ljudi in občanov za reševanje svojih skupnih potreb in interesov. 

Tovarišice in tovariši delegati! Pri uresničevanju nove koncepcije krajevne 
skupnosti v družbeni praksi gre za revolucionaren proces izjemnega pomena, 
tako za delovne ljudi in občane v krajevni skupnosti kot za razvoj celotne 
naše družbe v smeri svobodne skupnosti proizvajalcev. Družbenopolitične or- 
ganizacije z Zvezo komunistov na čelu so tudi v tem razdobju naše revolucije 
iniciator in nosilec vseh akcij, s katerimi se sprejete in plebiscitarno podprte 
rešitve ustave in drugih dokumentov uresničujejo v vseh sestavnih delih 
naše samoupravne socialistične družbene stvarnosti, predvsem pa v njenih 
temeljnih celicah, t. j. v temeljnih organizacijah združenega dela in krajevnih 
skupnostih. 

Pri tem je potrebno znova ponoviti, da je od realizacije samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov v krajevni skupnosti, enako kot od njihove 
realizacije v temeljnih organizacijah združenega dela in v združenem delu 
nasploh, v največji meri odvisno popolno in dosledno uresničevanje ustave. 
Ključnega pomena je položaj delovnega človeka in občana v teh temeljnih ce- 
licah. Novi ustavni sistem je vzpostavil nujni integralni odnos med delom in 
eksistenco človeka in s tem pogoje za razvoj integralne socialistične osebnosti 
naših delovnih ljudi, ki ta način celovito in neposredno odločajo o zadovolje- 
vanju svojih osebnih in skupnih potreb v teh celicah in po delegatskem prin- 
cipu v širših družbenih skupnostih. 

Primarna naloga družbenopolitičnih organizacij in drugih organiziranih 
socialističnih sil, ki se združujejo v fronti Socialistične zveze delovnega ljud- 
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stva, je, da organizirano in usklađeno vodijo bitko za uresničevanje teh najširše 
sprejetih dogovorov, tako v temeljnih organizacijah združenega dela kot v 
krajevnih skupnostih. Družbenopolitične organizacije so se morale organizacijsko 
ter z oblikami in metodami svojega delovanja prilagoditi novim nalogam in od- 
nosom v krajevni skupnosti. Ta proces je še vedno v teku in ne poteka povsod 
zadovoljivo, kar velja zlasti za velike mestne krajevne skupnosti. Tako stanje 
zavira uresničevanje novih odnosov v krajevni skupnosti, na drugi strani pa 
lahko omogoča tudi pojavljanje in vplivanje tistih sil, ki so nasprotne nadalj- 
njemu razvoju samoupravljanja. 

V tej zvezi moramo posebno naglasiti vlogo in pomen krajevnih organizacij 
SZDL, ki morajo kot enotna fronta vseh organiziranih socialističnih sil zagoto- 
viti enotnost pogledov in interesov ter enotnost akcije organiziranih delovnih 
ljudi in občanov in zagotoviti nekatere nujne družbenopolitične pogoje za samo- 
upravno preobrazbo krajevne skupnosti. V tem procesu je SZDL skupna ak- 
cija ter trajna in skupna odgovornost vseh v njej združenih sil. Čimbolj bodo 
družbenopolitične organizacije in druge socialistične sile prisotne v njej, tem 
močnejša in učinkovitejša bo pri uresničevanju svojih nalog v krajevni skup- 
nosti, s tem pa se bo sama krajevna skupnost uveljavila v svojem ustavnem 
konceptu kot temeljna celica družbenoekonomskega in političnega sistema. 
Čeprav naloge drugih družbenopolitičnih organizacij niso nič manj pomembne, 
je potrebno poudariti vlogo sindikatov kot sestavnega dela fronte pri uresniče- 
vanju novih družbenoekonomskih odnosov v krajevni skupnosti. Njihova na- 
loga mora biti poudarjena predvsem v odločnejši borbi tehnokratskemu in 
grupnolastniškemu zapiranju organizacij združenega dela v ozke lastne interese, 
kar v veliki meri onemogoča samoupravno združevanje dela in sredstev za ure- 
janje skupnih potreb delavcev in vseh delovnih ljudi, ki jih le-ti zadovoljujejo 
v krajevni skupnosti. 

Naloge družbenopolitičnih organizacij pri uresničevanju ustave v krajevni 
skupnosti so že jasno opredeljene v sprejetih dokumentih, zato jih ni potrebno 
v celoti na tem mestu znova navajati. Menimo pa, da bi morale osnovne orga- 
nizacije družbenopolitičnih organizacij v krajevni skupnosti naloge iz vseh teh 
dokumentov prevzeti in jih konkretizirati v svojih v okviru SZDL usklađenih 
planih akcije, določiti prioriteto še neuresničenih nalog in na tej osnovi iti v 
njihovo pospešeno uresničevanje. 

Prepričani smo, da je dokument, ki vam je predložen v obravnavo in spre- 
jem, ustrezna podlaga za nadaljnje razvijanje in utrjevanje samoupravljanja 
v krajevnih skupnostih in za njihovo popolno uveljavitev v našem družbeno- 

- ekonomskem in političnem sistemu. Zato vas prosim, da ga sprejmete skupaj 
z amandmaji, ki jih je predlagatelj predložil na podlagi proučitve vseh zbranih 
pripomb, predlogov in mnenj, ki so izšli iz široke javne razprave in iz razprav 
v delovnih telesih te skupščine in njenih zborov. Hvala za pozornost. (Ploskanje.) 

Predsedujoča Mara Zlebnik: Hvala lepa! Tovarišice in tovariši dele- 
gati! S tem zaključujem skupno zasedanje vseh treh zborov. Vsi trije zbori bodo 
nadaljevali seje ločeno, in sicer v dvoranah, kjer so jih začeli. Hvala lepa. 

(Skupno zasedanje je bilo končano ob 11.05.) 



skupno zasedanje 

vseh zborov skupščine sr Slovenije, 

|jjpredsedstva sr Slovenije in delegacij 

^družbenopolitičnih organizacij 

(14. oktobra 1975) 

Predsedoval: Marijan Brecelj, 
predsednik Skupščine SR Slovenije 

Začetek zasedanja ob 11. uri. 

Predsednik Marijan Brecelj: Tovarišice in tovariši delegati! 
Današnje zasedanje Skupščine Socialistične republike Slovenije je sklicano 

na pobudo Predsedstva Republiške konference Socialistične zveze delovnega 
ljudstva Slovenije v počastitev 80-letnega življenjskega jubileja tovariša Josipa 
Vidmarja. 

Zasedanja, ki je sklicano v skladu z 2. in 3. odstavkom 9. člena skupščinske- 
ga poslovnika, se udeležujejo delegati vseh skupščinskih zborov, Predsedstvo 
Socialistične republike Slovenije in delegacije družbenopolitičnih organizacij, in 
sicer Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, Republiške konference 
Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, Republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije, Republiškega odbora Zveze združenj borcev Narodnoosvo- 
bodilne vojne Slovenije in Republiške konference Zveze socialistične mladine 
Slovenije. 

V zvezi s pobudo Predsedstva Republiške konference Socialistične zveze 
delovnega ljudstva Slovenije, da se na tem zasedanju svečano obeleži življenjski 
jubilej tovariša Josipa Vidmarja kot prvega predsednika Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda in Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta, predsednika 
Prezidija Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije ter sedanjega pred- 
sednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti, predlaga Predsedstvo 
Skupščine Socialistične republike Slovenije, da Skupščina podeli jubilantu listi- 
no »Priznanje Socialistične republike Slovenije«. (Ploskanje.) 

Prosim predsednika Republiške Socialistične zveze delovnega ljudstva 
Slovenije tovariša Mitjo Ribičiča, da vzame besedo! 

Mitja Ribičič: Danes, 14. oktobra 1975. leta praznuje tovariš Vid- 
mar osemdesetletnico življenja. S skupnim zasedanjem vseh zborov Skupščine, 
ki mu prisostvujejo Predsedstvo Socialistične republike Slovenije, člani Sveta 



384 Skupno zasedanje vseh zborov Skupščine SR Slovenije, Predsedstva SR Slovenije 

federacije, delegacije republiških vodstev družbenopolitičnih organizacij in pred- 
stavniki zamejskih Slovencev — z eno besedo najuglednejše predstavništvo 
fronte organiziranih socialističnih sil na Slovenskem, uresničujemo pobudo Pred- 
sedstva Republiške konference Socialistične zveze, da naj bi na primerno slav- 
nosten način praznovali ta visoki življenjski jubilej ter s tega mesta izrekli tova- 
rišu Josipu Vidmarju priznanje Socialistične republike Slovenije za zasluge, ki 
jih ima za osvobodilni boj, priborjeno svobodo in ohranjeno neodvisnost slo- 
venskega naroda, za graditev slovenske državnosti in enakopravne zveze jugo- 
slovanskih narodov in narodnosti, za socialistični samoupravni razvoj slovenske 
družbe ter njen družbenopolitični in kulturni napredek doma, v Jugoslaviji in v 
svetu. 

Prvikrat po osvoboditvi smo v tak namen sklicali razširjen zbor našega 
parlamenta. Zato mi dovolite, da pred vami, delegati in delegacijami obrazlo- 
žim razloge, zaradi katerih danes na tako poudarjen način izpovedujemo sloven- 
ski in jugoslovanski javnosti politične, znanstvene, kulturne in občečloveške 
razšežnosti družbenega delovanja Josipa Vidmarja. Hkrati bi bile te besede tudi 
utemeljitev listine republiškega priznanja, ki jo na tem zboru danes svečano 
izročamo jubilantu. 

Vendar naj najprej povem misel, ki sicer ni bila posebej zapisana v pismu 
Predsedstva Socialistične zveze republiški skupščini, a jo moram izreči. Nedvom- 
no je Josip Vidmar izjemno pomembna osebnost našega boja za osvoboditev 
in socialistične graditve. Njegovo ime je in bo ostalo zapisano na najbolj po- 
membnih mejnikih naše revolucije. V najbolj usodnih dneh so mu bile zaupane 
najodgovornejše vodilne funkcije v predstavniških in izvršnih organih revolu- 
cionarnega gibanja. V vseh etapah tega gibanja je bil v sredi in na čelu njego- 
vega glavnega toka. Bil je soustvarjalec Osvobodilne fronte in prvi predsednik 
njenega izvršnega odbora. Bil je vodilna osebnost Kočevskega zbora sloven- 
skih odposlancev in prvi predsednik Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta. 

Delal, boril in žrtvoval se je v okoliščinah, ki jih imenujemo enkratne in 
neponovljive, ko je tako rekoč vsaka njegova izrečena misel ali zapisana beseda 
postala in ostala avtentična pričevalka velikih trenutkov in junaških časov, v 
katerih si je slovenski narod utiral pota v zgodovino, v enakopravno skupnost 
svobodnih jugoslovanskih narodov in naprednega človeštva. 

Toda, ko na tem zboru izrekamo posebno in zasluženo priznanje Josipu 
Vidmarju, velja ob njegovem imenu in zgledu poudariti, da je bil v članstvo 
Izvršnega odbora Osvobodilne fronte sprejet kot predstavnik slovenske kulture 
in da je v najvišjem organu osvobodilnega gibanja predstavljal slovenske in- 
telektualce, pesnike, pisatelje, slikarje, glasbenike, znanstvene in kulturne de- 
lavce. Vseh teh pa ne bi mogel predstavljati, če ne bi tako kot on odgovorili 
na Zupančičevo vprašanje: »Veš, poet, svoj dolg?« s tem, da so dajali vse svoje 
umske sposobnosti, zdravje in življenje na voljo revoluciji in napredku, se pravi 
svojemu ljudstvu. 

Slovenski delavski razred je lahko še posebej ponosen, da je v prelomnem 
času, ko je kot vodilna sila slovenskega naroda, naroda-proletarca, vzel nase 
popolno odgovornost za njegovo usodo in družbeni napredek, vključil v vrste 
svojih borcev za socializem tako veliko število slovenskih izobražencev. Mirno 
rečemo: skoraj vse takratne generacije naprednih kulturnih in znanstvenih 
delavcev. 

Zato današnje priznanje ne velja samo Josipu Vidmarju, ampak vsej plejadi 
slovenskih kulturnih delavcev, katerih predstavnik je bil Josip Vidmar v Iz- 
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vršnem odboru Osvobodilne fronte: velja Vidmarjevemu prijatelju, pisatelju 
in politiku Ferdu Kozaku, s katerim sta urejala »Sodobnost«, sodelovala v boju 
in izgradnji, v rušenju starega in ustvarjanju novega do prezgodnje smrti tega 
velikega humanista, predsednika naše skupščine in zavzetega načrtovalca še 
danes aktualnega kulturnega programa. 

Velja velikemu pesniku Otonu Zupančiču, ki je bil tudi pesnik našega 
boja, velja Franu Šaleškemu Finžgarju, velja Francetu Bevku, Prežihovemu 
Vorancu, Lili Novyjevi, Pavlu Golii, Igu Grudnu, Franu Albrehtu, Francetu 
Koblarju, Antonu Vodniku, Mišku Kranjcu, Miletu Klopčiču, Tonetu Seliškarju, 
Cirilu Kosmaču, Ivanu Potrču in še mnogim, mnogim drugim; velja Mateju 
Boru, padlima pesnikoma Kajuhu in Miranu Jarcu. 

Velja Hinku Smrekarju, Božidarju Jakcu, Francetu Miheliču, Gojmiru 
Kosu, Borisu Kalinu in še mnogim drugim slikarjem, risarjem in kiparjem. 

Velja padlemu komponistu Franci j u Šturmu, Karlu Pahorju in Marjanu 
Kozini in drugim glasbenim ustvarjalcem in poustvarjalcem, velja dr. Francetu 
Kidriču, profesorju Šturmu, dr. Francu Zwitru in dr. Maksu Šnuderlu, ki te dni 
prav tako slavi osemdesetletnico svojega življenja, in drugim velikim znan- 
stvenikom. 

Velja končno junaškim slovenskim zdravnikom s starosto dr. Antonom 
Brecljem na čelu in končno vsem tistim fizikom, tehnikom, pravnikom, filozo- 
fom, s katerimi je Josip Vidmar sodeloval v Ljubljani, jih obveščal o sklepih 
Osvobodilne fronte in z njimi pozneje snoval načrte za prihodnost na parti- 
zanskem bojišču. 

Prepričan sem, da bi se naš slavljenec še posebej strinjal, da častna listina 
velja tudi tisti skupini partizanov, ki jo je Matej Bor imenoval nekakšno antično 
družbo pesnikov in filozofov in ki se je sprehajala po mesečini pod drevesi na 
Kamenjaku ter razpravljala o globokih vprašanjih življenja, o Prešernu, Cankar- 
ju in Župančiču, o lepoti, o življenju, o ljubezni, o smrti, o zadnjih resnicah in 
o človeku in njegovem smislu. In da velja tudi za tiste hrabre in zanimive 
partizanske gledališke umetnike in operne pevce, ki so kot v kakšni legendi 
snovali v gledaliških skupinah, kot je bila na primer »Jasa« leta 1942, kot so 
bila razna frontna gledališča in je bilo tudi Slovensko narodno gledališče na 
osvobojenem ozemlju. 

Kakor sem prepričan, kako naravno je, da danes dajemo Josipu Vidmarju 
posebno priznanje in s tem pravzaprav priznanje slovenski kulturi in slovenskim 
kulturnim delavcem v času narodnoosvobodilnega boja, tako sem prepričan, da 
se vsi kulturni delavci strinjajo, da tako priznanje zasluži prav Josip Vidmar. 
Partizani kulturniki se v svojih spominskih zapisih radi vračajo k partizanu 
Saši, predsedniku našega osvobodilnega gibanja in kako sta skupaj z Borisom 
Kidričem organizirala prvi kongres slovenskih kulturnih delavcev v Semiču, 
ustanovila SNG in Znanstveni inštitut na osvobojenem ozemlju ali predavala na 
partizanskem gledališkem tečaju. 

»Takrat smo v Josipu Vidmarju odkrivali obraz našega osvobodilnega boja 
in revolucije« je zapisano v enem takem spominskem zapisku. »Nekaj globoko 
kulturnega in človeškega je v njem«. »Bil sem in bom zmerom ponosen na ta 
obraz, ki me je takrat in ki me še danes navdaja z mirno vero v našo veliko 
stvar.« 

Mirna vera — to sta besedi, ki močno točno izražata Vidmarjevo prepriča- 
nost v zmago revolucije in prepričljivost njegovih čudovitih partizanskih go- 
vorov. »Verjel je,« je zapisal o njem tovariš Kardelj, »da bo revolucija zgradila 
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in utrdila notranjo moč slovenskega naroda in mu zagotovila enakopravnost 
med narodi. V usodnih razpotjih se je znal opredeliti- progresivno in nikoli ni 
obrnil hrbta osnovnemu in nujnemu zgodovinskemu toku in svojemu lastnemu 
ljudstvu.« Isto lahko trdimo tudi o vseh kulturnih delavcih, ki jih je v vodstvu 
Osvobodilnega gibanja predstavljal. 

Ko je bil Josip Vidmar izvoljen za predsednika Slovenskega narodnoosvo- 
bodilnega sveta, se je zahvalil za zaupanje in za velika pooblastila, ki so jih 
dobili ti na novo izvoljeni najvišji organi, z besedami: »Tu, pred zborom od- 
poslancev, polagam svečano obljubo v imenu nas vseh, da bomo v vsem našem 
delovanju zasledovali veliki cilj, ki ga je postavila Osvobodilna fronta, to je 
osvoboditev slovenskega naroda, združitev vseh jugoslovanskih narodov v 
svobodno demokratično Jugoslavijo, kakor tudi ustanovitev močne in resnično 
demokratične narodne oblasti med Slovenci. Polagam to obljubo pred vas in 
vam zagotavljam, da ni sile, ki bi nas, izvoljene delegate v Vrhovni plenum 
ter člane Izvršnega odbora Osvobodilne fronte, mogla pripraviti do tega, da bi 
kdaj samo za trenutek pozabili na svoje naloge in krenili s poti, ki nam jo je 
ta zbor s svojim visokim duhom nakazal. Prav tako ponovno obljubljam, da 
bomo izvedli demokracijo, ki je volja naroda v vsem našem sedanjem in bodo- 
čem življenju. Ostati zvesti pravi demokraciji, se pravi za nas ostati zvesti 
Komunistični partiji Slovenije. Vsi mi člani najvišjih forumov Osvobodilne 
fronte, ki nismo partijci, polagamo pred vas prav tako svečano obljubo, da nik- 
dar ne bomo zapustili Komunistične partije Slovenije.« 

Tako so bih v teh dneh pred 32 leti na Zboru odposlancev slovenskega 
naroda v Kočevju postavljeni temelji slovenske državnosti. Slovenska delegacija 
je odhajala v AVNOJ z odločitvijo o vključitvi Slovenije v državno skupnost 
borečih se jugoslovanskih narodov, s sklepov o priključitvi Slovenskega pri- 
morja k matici Sloveniji in Federativni Jugoslaviji. 

Josip Vidmar je na prvi seji II. zasedanja pozdravil AVNOJ v imenu 
Osvobodilne fronte, »to je v imenu slovenskega naroda, ker Osvobodilna fronta 
je slovenski narod«. V svojem pozdravnem govoru je med drugim povedal tole: 
»Danes slovenski narod po 1300 letih nastopa kot enakopraven, samostojen in 
suveren narod in ustvarja državno tvorbo skupaj z bratskimi narodi Jugoslavije. 
Mislim, da lahko razumete ta občutek ponosa in sreče nas predstavnikov slo- 
venskega naroda, da moremo na tem čudovitem zboru govoriti o slovenskem 
narodu, ki pravkar v svoji zgodovini suvereno ustvarja svojo zgodovino in kroji 
svojo bodočnost. Zagotavljam vam, da hoče slovenski narod to državno skup- 
nost, ki jo danes tu ustvarja, da hoče našo skupno tvorbo braniti še odloč- 
neje, kot jo je do sedaj v naši borbi, ko je branil svojo svobodo, da jo bo 
branil do poslednje kaplje krvi in da hoče zmagati nad vsemi sovražniki, no- 
tranjimi in zunanjimi.« 

Tako je zvenela Vidmarjeva beseda v imenu slovenskega ljudstva, s katero 
se je Slovenija vključila v državno skupnost suverenih in enakopravnih jugoslo- 
vanskih narodov — v novo Jugoslavijo. Na predlog tovariša Vidmarja je pred- 
sedstvo AVNOJ sprejelo odločitev, da se dodeli naziv »maršala Jugoslavije« 
vrhovnemu komandantu Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov 
Jugoslavije tovarišu Titu. 

Tovarišice in tovariši! Brez vsakega dvoma je prvi in najpomembnejši raz- 
log za podelitev visokega priznanja današnjega zbora jubilantu Josipu Vidmarju 
njegov delež v narodnoosvobodilni borbi in revoluciji, dejstvo, ki je že zgodo- 
vina, da je v najtežjih, najbolj usodnih časih za svoj narod bistveno prispeval 
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k ustvarjanju Osvobodilne fronte s temeljnimi programskimi točkami, k njeni 
enotnosti v vodstvu in zasidranosti v množicah, k organiziranju vseljudske 
vstaje ter oblikovanju prve resnično ljudske oblasti. Kot prvi aktivist Osvobo- 
dilne fronte in prvi predsednik slovenske republike, kot nekak doyen na 
današnjem zasedanju predstavlja primer in zgled zvestobe svojemu ljudstvu, 
Zvezi komunistov oziroma Socialistični zvezi delovnega ljudstva. Ostal je med 
vsemi nami eden najbolj izvirnih pričevalcev resnice o osvobodilnem boju 
ter zavzet branilec te resnice proti vsem po tvorbam ali obrekovanjem doma 
in po svetu. 

Dovolite mi zato, da iz njegovega povojnega političnega življenja navedem 
samo nekaj bistvenih podatkov, ki prav tako kot njegov vojni življenjepis do- 
kazujejo premočrtnost njegove življenjske poti, obenem pa tudi sklenjenost 
in rast naše revolucije, njeno nenehno poglabljanje in približevanje smotrom 
in idealom, kakršne je s krvjo zapisal naš narodnoosvobodilni boj. 

V času Stalinovega pritiska na Jugoslavijo je pomagal pomembno graditi 
nove mostove do naprednih sil v svetu. S svojim obširnim znanjem in globoko 
zavzetostjo je dejavno pomagal ustvarjati politiko, ki je strmela k angažirani 
mednarodni politiki neuvrščenosti. Bil je član naše parlamentarne delegacije 
skupaj z Mošo Pij adom in Vido Tomšičevo v Londonu in Parizu, delegat na 
mirovni konferenci v Parizu in Rimu, udeleženec svetovnega kongresa za mir 
v Zagrebu, šef jugoslovanske delegacije za sklenitev kulturne pogodbe s Kitaj- 
sko, organizator mednarodnega speleološkega kongresa v Postojni, referent na 
mednarodnem zborovanju s temo »Vstaja v Jugoslaviji in v Evropi«, udeležil 
se je stoletnice Tagorejevega rojstva v Indiji in vneto sodeluje v prenekateri 
kulturni akciji. Ob tej priložnosti ne bi našteval vseh njegovih zvez s številnimi 
akademijami znanosti in umetnosti po Evropi in Ameriki, čeprav so velikega 
pomena za znanstveno sodelovanje Slovenije in Jugoslavije v svetu. Stalno 
izhodišče te njegove velike mednarodne aktivnosti je boj za mir na temelju 
enakopravnosti in suverenosti vseh narodov in humanizem kot spoj nacional- 
nega z občečloveškim, kulturnega s političnim in družbenega z intimnim. 

Naj na tem mestu citiram njegove besede, s katerimi je leta 1933 reagiral 
na besede Louisa Adamiča, »da bolj ljubi Ameriko kot Slovenijo, ker je Ame- 
rika poklicana, da vpliva na vso Evropo in na ves svet in potemtakem tudi na 
Jugoslavijo in Slovenijo«. 

Iz Vidmarja takrat spregovori užaljeni ponos majhnega naroda, ker je pač 
prepričan, da količina kot pojem veličine ni nikakršna zanesljiva mera za vred- 
nost nacionalnih duhov ali moralnih svojstev. Misel o potencialni veličini malih 
narodov ga prepričuje »o možnostih, da bo morda bodoče svetovne socialne 
boje in prevrate, ki so se bržčas šele začeli, odločila in razrešila misel, ki se 
morda ne bo spočela v velikih bojnih središčih, marveč vsemu videzu navkljub 
morda nekje v zapuščeni, nepomembni, ekonomsko in tudi po notranjih social- 
nih bojih manj pomembni, tako rekoč ob strani stoječi zemlji ah zemljici, morda 
v kaki Estoniji, Latviji ah Litvi, Skandinaviji, Irski, pri nas, ah pa še kje bolj 
od rok, na Kavkazu morda, ah če hočete v Liberiji. To je vse prav tako mogoče, 
kakor da se pojavi v Ameriki. »O možnostih tega,« je pisal Josip Vidmar, »so in 
morajo biti instinktivno preverjeni vsi sinovi majhnih narodov, ker drugače ne 
bi mogli živeti.« 

To misel je Vidmar zapisal osem let pred našo revolucijo, s katero se je 
tudi Louis Adamič dokopal do globljega spoznanja o vlogi malih narodov ter 
se prepričan o veličini svojega, slovenskega, s toliko vnemo zavzel za resnico o 
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boju jugoslovanskih narodov. To svoje prepričanje je ameriški pisatelj tudi tra- 
gično plačal s svojim lastnim življenjem. 

To je torej bilo zapisano pred štiridesetimi leti, ko ni bilo socialistične Ju- 
goslavije, ne kitajske revolucije, niti novih socialističnih držav, ne Kube, ne 
zmagovitega vietnamskega ljudstva, ne osvobojene Afrike, niti 140 suverenih 
članic Organizacije združenih narodov, v veliki večini neuvrščenih mladih 
in malih držav. 

Ne citiram teh stavkov zato, da bi izpričal Vidmarjevo sposobnost videti 
dalj in več od drugih, pač pa, da bi bolje razumeli njegovo trdnost in zavestno 
opredelitev za našo revolucijo, za slovensko in jugoslovansko pot v socializem, 
za vlogo neuvrščenih v svetu. ».Vidmar nikoli ni izgubil zaupanja v veličino 
malih narodov in svojega ljudstva,« je zapisal o njem Miroslav Krleža. »Tako 
je našel pravo pot in taiko je deloval na čelu vsega rodu in tako je dal niz 
estetskih in političnih prognoz, ki so ostale kot svetli datumi ne samo slovenske, 
ampak tudi naše skupne jugoslovanske književnosti in kritike.« 

To prepričanje je Josip Vidmar izrazil z besedami, da mora »v vsakem 
narodu, ki noče životariti, marveč živeti tvorno in vneto, eksistirati zavest, da 
lahko postanejo njegovi napori v svojih bodočih najvišjih vzponih in spozna- 
njih dragocena last, pomoč ali celo usodno razodetje vsemu človeškemu obče- 
stvu«. In to ga je vodilo tudi pri njegovi politični aktivnosti v jugoslovanskem 
političnem vodstvu, ko je pomagal izgrajevati izvirni parlamentarni sistem za 
skupno življenje in sporazumevanje mnogih narodov in narodnosti Socialistične 
Jugoslavije. Bil je na zasedanju AVNOJ in od takrat dalje vnet zagovornik 
popolne enakopravnosti ne glede na številčnost posameznega naroda. 

Govorili smo že o deležu Josipa Vidmarja pri nastajanju Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda v času narodnoosvobodilne borbe. Tudi pri povojnem 
razvoju Ljudske fronte in njenem preraščanju v Socialistično zvezo delovnega 
ljudstva se je Vidmar stalno vračal k čistim izvorom naše revolucije, zavzema- 
joč se za zdrav razvoj demokratičnega množičnega ljudskega osvobodilnega in 
socialističnega samoupravnega gibanja pri nas. Množična udeležba in vpliv 
ljudi v njej, povezovanje prakse z znanostjo in vodeče vloge z ustvarjalno in 
borbeno prisotnostjo komunistov —■ to so nekatera znana Vidmarjeva gesla, 
na katerih naj bi gradili Socialistično zvezo delovnega ljudstva. Večkrat je iz- 
razil željo, da bi se pozornost Zveze komunistov, ki jo je izpričevala do Socia- 
listične weze na kongresih, spremenila v politična dejanja, da bi Socialistična 
zveza zaživela svoje pravo znamenito življenje vseljudske ustanove, ustvarjene 
za oblikovanje skupne volje in skupne misli, in to na osnovi širokega notranjega 
razpravljanja, ki je bistvo demokracije. 

Tovarišice in tovariši! Tudi zaradi vsega tega povojnega družbenopolitič- 
nega prispevka pripada Josipu Vidmarju zasluženo visoko priznanje in odličje. 

Zdaj mi ostaja še zadnja, tretja sestavina v življenjskem opusu današnjega 
slavljenca, čeprav je ta zanj prva in vodilna. V mislih imam Vidmarjevo kultur- 
no in umetniško ustvarjanje, njegov prispevek k oblikovanju naše sodobne 
kulturne politike ter literarne, umetniške in družbene kritike. 

Se celo na tem področju, ki ga naš jubilant suvereno obvladuje in pozna 
do potankosti, ni lahko predstaviti njegove celovite podobe in vloge. To nalogo 
so mnogo bolje opravili Vidmar j evi sodobniki Boris Ziherl, Anton Ocvirk, 
Jože Javoršek, Janko Kos in drugi v nedavno tiskanem zborniku. Pred petnaj- 
stimi leti pa je Josip Vidmar sprejel za svoje življenjsko delo tudi posebno pri- 
znanje Jugoslovanskih založnikov in Zveze pisateljev Jugoslavije. Zdi se mi, da 
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je v takratnem slavnostnem govoru Miroslav Krleža odlično razčlenil Vidmar- 
jeve intelektualno-moralne in estetske principe. Sicer pa je svojo zavest o tem, 
da je bistvo vse umetnosti človek, najbolje izrazil Vidmar sam: »Za resničen 
umotvor priznam samo tisto delo, ki mi da slutiti, da se je v njem izrazila neka 
človeška osebnost v svoji celoti. Svobode umetniškega ustvarjanja, ki ne bi 
služilo človeštvu, kratkomalo ni.« 

Vsi ocenjevalci, čeprav se v vsem in mnogočem ne strinjajo z njim, pa so 
si edini v tem, da je Josip Vidmar brez vsega dvoma ena najizrazitejših in naj- 
bolj odličnih osebnosti slovenske kulture dvajsetega stoletja. Oblikovala ga je 
slovenska Moderna s svojimi pesniki, pisatelji, slikarji, kiparji in učenjaki ter 
vžgala že v mladih letih v njem tisto vizijo lepote, ki je postala osnova njego- 
vemu umetniškemu izpovedovanju, kritiki, prevajanju in uredniškemu delu. 
Zlasti kritiki, ki jo je dvignil v pomembno zvrst in tako moč literature, kakrš- 
ne še nismo imeli po Franu Levstiku in Ivanu Cankarju. V kritiko je po 
mnenju tovariša Kardelja vnašal nove razsežnosti, občečloveška merila, estetske 
miselne in humane vrednote, ki so razgaljale provincialno omejenost in samo- 
zadovoljstvo. Postavljal se je po robu pojmovanju, naj ima majhen narod majh- 
na merila za oceno svoje kulturne dejavnosti. 

Vidmar jeva literarna kritika je z neizprosno iskrenostjo in neprizaneslji- 
vim čutom za resnico in lepoto delala nekakšen red v našem slovstvu in kulturni 
javnosti s tem, da je pozdravljala vse, kar je bilo vrednega, in obsojala vse, 
kar je bilo slovenski kulturi v napoto, v breme in v škodo. Pri tem se kritik 
Vidmar ni oziral ne na prijateljstvo, ne na pisateljske avtoritete, še manj pa na 
generacije ali celo klike, predvsem pa ga ni nikdar zapeljevala modnost. Pote- 
goval se ni za noben stil, za nobene forme in za nikakršne vrste artizem, prizna- 
val je vedno vsakomur svojo pot, če je bila to pot resnično ustvarjalne in 
dragocene osebnosti. Zakaj zmerom je bil zazrt v bistvene potrebe slovenske 
kulture, ki naj bi s svojimi vrednotami obogatila slovenstvo in s tem splošno 
zakladnico človeštva. 

Razumljivo je, da se Josip Vidmar ne bi mogel razviti v tako pomembnega 
kritika, če ne bi njegove kritike rastle iz temeljitih teoretičnih osnov, ki si jih 
je ustvaril s študijem, zlasti pa z nenehnim osebnim razmišljanjem in umet- 
niškim izkustvom. Zato pa je tudi ob njegovem velikanskem kritičnem opusu 
nastajal tudi opus teoretičnega dela, ki sodi prav tako kakor njegova slovstvena 
kritika med osnovne dragocenosti sodobne slovenske literature in kulture. V 
svojih teoretičnih delih je obravnaval najrazličnejše literarne zvrsti in najraz- 
ličnejše literarne probleme od vprašanj lirike, epike in dramatike do zapletenih 
vprašanj umetniških stilov in umetniških navdihov. Ob tem teoretičnem de- 
lu pa so kot zrcalne slike tega dela nastajale študije oziroma eseji o posameznih 
ustvarjalcih umetniške besede. Ze s svojo študijo o Otonu Zupančiču, ki je iz- 
šla leta 1935, je ustvaril nov tip slovenskega raziskovanja v literaturi, k tej 
študiji pa lahko prištejemo še njegove znamenite eseje o Francetu Prešernu, 
Ivanu Cankarju in seveda vso zbirko esejev o velikih piscih evropske literature. 

Vidmar je kot literarni teoretik in esejist ustvaril v sodobni slovenski 
kulturi evropsko razsežne kvalitete, s tem pa našo literarno teorijo in esejistiko 
povezal s sodobnimi literarnokritičnimi utripi v svetu. Kot kritik in literarni 
teoretik pa je seveda moral priti do spopadov z vsem majhnim v samem sloven- 
skem svetu. 

Spopad, ki se je začel leta 1929 ob njegovem članku Božja misel in razo- 
detje, se je razvil v poglavje, ki je postalo eno pomembnih v življenju in delu 
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Josipa Vidmarja. Gre za dolgotrajne polemike s pripadniki katoliškega nazora 
v slovenski literaturi, točneje s klerikalnim mračnjaštvom, z reakcionarnimi dog- 
matskimi estetskimi načeli. Današnji pogled na te polemike nam razkriva, da 
se je Josip Vidmar v njih spopadel s prav tisto mračnjaško miselnostjo, ki je od 
protireformacije naprej vladala ali vsaj poskušala vladati v slovenski literaturi. 
To niso bili samo Prešernovi zoprniki in ne samo janzenisti, ki so prizadejali 
toliko bridkih ur Levstiku in Jenku, to so bih predvsem nazadnjaški katoliški 
filozofi, ki so utrjevah v območju slovenske kulture prepričanje, da je bit 
slovenstva le katolištvo in da zatorej brez katolištva ni slovenske hterature. 

Josip Vidmar je v ostrih in dognanih polemikah ta grozljivi mit, ki je stri 
vehko število slovenskih pesnikov in pisateljev in je skoraj neomejeno vladal 
od Tomaža Hrena do nastopa Antona Mahniča in do Aleša Ušeničnika, v bistve- 
ni meri podrl, s tem pa pripomogel svobodnejšim in naprednejšim oblikam in 
snovem slovenske literature. Ta bitka je trajala zelo dolgo, saj se je še leta 
1940 moral bojevati zoper klerikalsko denuncianstvo, ki se je zalezlo v slovensko 
hteraturo. V bistvu se je ta bitka v glavnem zaključila šele z narodnoosvobodil- 
nim bojem, Vidmarjev pomen v tej bitki pa je, vsekakor prvovrsten. 

Druga pomembna bitka Josipa Vidmarja je nastala pravzaprav tudi iz 
kulturnih razlogov, razvejala pa se je v politično in postala pomembna v letih 
pred drugo svetovno vojno. Josip Vidmar je izdal namreč leta 1932 drobno 
knjižico »Kulturni problem slovenstva«. V tej knjižnici je povzel narodnostno 
misel, ki vodi Slovence in njihovo kulturo od Trubarja do Vodnika in Prešerna, 
od Levstika do Cankarja ter se v bistvu ustavil ob osnovni cankarski zamisli 
slovenstva v Jugoslaviji, hkrati pa sam obdelal smisel in vlogo malih narodov 
v družbi z drugimi narodi. Njegova osnovna misel, da je človeštvo občestvo ka- 
kor velikanski organizem, ki ga ne more ogrevati samo eno srce, ampak se je 
razdelilo v manjše enote, od katerih vsaka si je ustvarila lastno srce, se veže s 
Prešernovo mislijo o usodi naše Itake in tudi s socialističnimi idejami o pomenu 
narodnosti v sodobnem svetu. Ta bitka, ki jo je začel bojevati zoper slovensko 
liberarno meščanstvo in zoper unitarizem, je pomagala osredotočiti slovenske 
napredne sile okoli »Sodobnosti«, kjer se je Vidmar prvič usodneje srečal s 
komunisti, s katerimi je bil sprva v polemičnem razmerju. Vendar je takrat že 
vedel, da stari klerikalni in liberalistični vrhovi niso več sposobni zagotoviti 
obstoja slovenskemu narodu. Vzporedno z njegovim spoznanjem, da je delavski 
razred vodilna sila v obrambi eksistence slovenskega naroda in edina možnost 
za njegovo osvoboditev, združitev in zdravo kulturno rast, se je vse bolj spa- 
jala pot in misel Josipa Vidmarja z akcijo in programom Komunistične partije 
Slovenije. 

Približno v istem času, ko je Josip Vidmar začel pisati literarne kritike, je 
zastavil tudi svoje kritično pero na področju gledališča. Zelo zgodaj je namreč 
prišel do spoznanja, da je slovensko gledališče od Linharta, ki je temu gleda- 
lišču položil temelje, do Levstika, ki je gledališče z Dramatičnim društvom 
leta 1867 poskušal prvi organizirati, izraz teženj našega ljudstva do višjih oblik 
življenja, predvsem do višjih oblik svobode. Čisto nobeno naključje ni, da so se 
prvovrstni slovenski duhovi, kot je bil na primer pesnik Oton Župančič in 
pesnik Pavel Golia in kot so bih nekateri mladi slovenski marksisti kot dr. 
Bratko Kreft in Bojan Stupica, vsestransko ukvarjali z gledališčem. Zato tudi 
ni prav nič čudnega, da je Josip Vidmar s pozornim občutkom spremljal gleda- 
liško dejavnost in jo s svojimi kritikami spodbujal k višjim umetniškim obli- 
kam. Končno je leta 1933 postal dramaturg v ljubljanski Drami in tamkaj s svo- 
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jo vsakodnevno tlako na odru in z izvrstnimi dramaturškimi analizami učinko- 
vito pomagal, da je gledališče v Ljubljani postalo mojstrska ustanova slovenske 
kulture. Kako pa je vse življenje odločno čutil, kakšen pomen ima gledališče 
za naše narode, dokazuje tudi njegovo dvajsetletno predsedništvo Sterijinega 
pozor ja v Novem Sadu. Kot predsednik te izredno pomembne vsejugoslovanske 
gledališke ustanove se je trudil, da je pomagal izvirni dramatiki v Jugoslaviji do 
gledališkega zmagoslavja. 

Ce se v tej zvezi ponovno vrnemo na Vidmarjevo kulturno delovanje v času 
narodnoosvobodilnega boja, ki je v njegovo življenje posegel s tako usodnostjo, 
kakor v življenje vseh Slovencev, bo-mo lahko kmalu ugotovili, da se nikakor 
ni izneveril svojim kritičnim načelom, ampak je tudi partizansko kulturno 
produkcijo spreminjal z neodjenljivo kritičnostjo in smotrno pozornostjo. Ra- 
zumljivo pa je, da se je tudi on držal Župančičevega gesla, ki je klicalo po 
literaturi za vsakdanjo rabo. 

In tako je Josip Vidmar tudi kot predsednik Osvobodilne fronte sloven- 
skega naroda v partizanih nenehno organiziral kulturno življenje, spodbujal pes- 
nike in pisatelje k pisanju, organiziral gledališke skupine, prevajal, poma- 
gal organizirati prvi kongres slovenskih kulturnih delavcev v Semiču, kjer je 
v svojem uvodnem govoru natanko razložil usodno povezanost slovenske kul- 
ture s slovenskim narodnoosvobodilnim bojem. V vseh teh organizacijah kultur- 
nega značaja pa ni nikdar pozabil na kvaliteto, ki jo je zmeraj postavljal više od 
vsake utilitarnosti, zakaj mnenja je bil, da je tudi kultura del narodnoosvobodil- 
nega boja, v tem boju pa je učinkovita samo tedaj, če je kaj vredna. 

Po osvoboditvi, s katero smo uresničili sen tolikerih slovenskih pisateljev 
in pesnikov, se v bistvu kulturno delovanje Josipa Vidmarja ni prav nič spre- 
menilo. Izhajal je s stališča, da se etos umetnosti in revolucionarna služba 
humanizmu ujemata. Ampak prav zaradi tega je postajal čedalje bolj kritičen 
do vsega, kar je motilo razvoj umetnosti in kulturni razvoj naše družbe nasploh. 
Zaradi tega na primer ni mogel sprejeti tez socialističnega realizma, da je treba 
iz realizma izločiti kritičnost, človeka pa si umišljati takega, kakršen naj bi 
bil jutri. Prav tako ni sprejel predlogov, naj se pisatelji ukvarjajo samo z 
dobrimi stranmi življenja, naj vnašajo prihodnost v sedanjost in bralca spodbu- 
jajo z romantičnimi tipizacijami in idealizacijami. Josip Vidmar je bil za kri- 
tičnost, in sicer za razborito kritičnost, ker je bil prepričan, da lahko samo pra- 
va kritična resnica pomaga v razvoju neke kulture in neke družbe. 

Tako lahko razumemo njegovo prizadetost, ko je po vojni slovensko gle- 
dališče zašlo v dolgotrajno krizo, iz katere je bilo izredno težko priti. Pravzaprav 
jo je Josip Vidmar že mnogo prej napovedal, ko je opozarjal na škodljive deka- 
dentne vplive najrazličnejših tujih vdorov, predvsem vdora psevdonaturalistič- 
ne in psihopatološke ameriške in evropske dramatike, gledališča absurda in 
eksistencialističnih stisk. Josip Vidmar se je v svojih gledaliških kritikah zoper 
razdiralni vpliv raznih v obup obrnjenih idej postavil z vso silo. Mnenja je 
bil, da razdirajo osnovno zgradbo slovenske gledališke kulture. 

Ko že skopo govorimo o Josipu Vidmarju kot gledališkem kritiku oziroma 
gledališkem delavcu, se nam sama od sebe vsiljuje misel, da je bil kot gledališki 
kritik tudi družbeni kritik. Svojo družbeno kritičnost pa je še bolj razvil, ko 
je odložil pero gledališkega kritika in se ozrl po splošnih perečih problemih 
našega trenutka. Slovenci te zvrsti družbenega kritika poznamo samo še v Can- 
karju. Ta zvrst njegovega pisanja sega od kulturnega problema slovenstva in 
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nekaterih njegovih predvojnih polemik do njegovih »Dnevnikov«, »Polemik« in 
zapiskov z naslovom »K našemu trenutku«. 

V tej beli knjigi sodobnih slovenskih kulturnih zablod nas vse poziva, naj 
ustvarimo pogoje za razvoj resnične marksistične kritike, ki se bo znala upreti 
agitatorjem svetovnega metafizičnega obupa, glasnikom absurda in oznanjeval- 
cem pojavov razpadajoče se meščanske družbe kot občeveljavnih. Vidmar ugo- 
tavlja, da se slovenska kultura preveč obrača od domačega življenja, da se pre- 
več zgleduje po oblikah velemestnega podzemlja zahodnih prestolnic, pri tem 
pa novohegeljanci, zakasneli eksistencialisti ah strukturalisti in drugi kvazi- 
filozofi skušajo spraviti v literaturo vseh vrst miselne akrobacije in podeželski 
nihilizem. 

Vsi Vidmarjevi ugovori zoper zablode v slovenskem kulturnem življenju 
potekajo iz misli, da je umetništvo in drugo kulturno ustvarjanje tudi v socia- 
lizmu in zlasti še v njem pomemben del tistega velikega procesa, ki »teče v 
človeštvu kot stremljenje k umni ureditvi sveta in življenja in s tem k novi 
podobi in višji podobi človeka samega«. Zato Josip Vidmar najostreje zavrača 
vsako kritiko, ki znotraj kulture blagoslovlja vsakršno potvorbo in z njo lažno 
svobodo. Nobena prava umetnost se po Vidmarjevem mnenju ne more nikdar 
osvoboditi dolžnosti sodelovanja pri učlovečevanju človeka. 

V tem času približno je tudi nadaljeval s posebno obliko svojega ustvarjanja, 
ki mu je sam dal naslov meditacije. Gre za posebne vrste Vidmarjevo snovanje, 
ki sicer izvira iz njegove kritične narave, vendarle pa sega že v umetnost. To 
so tiha, zbrana, zasanjana razmišljanja, ki pa se seveda nikdar do konca ne 
vdajajo zasanjanosti, temveč se zmeraj silovito in skorajda grozljivo prebude ob 
posameznih pomembnih problemih naše sodobnosti. Njegove meditacije segajo 
od tihih filozofskih razmišljanj do zelo izvirnih in za slovensko slovenstvo živ- 
ljenje pomembnih posegov v samo tkivo slovenskega literarnega snovanja. 
Pisane so v slogu, ki ga lahko uvrščamo v klasični slog slovenskega pisanja, ki 
pa je značilen za vse pisanje Josipa Vidmarja, saj je jasen, razviden, sočen in 
čist, kakor pri največjih mojstrih slovenskega peresa. In če temu čistemu pisa- 
teljskemu delu dodamo še urejevanje mnogih zbirk in še posebej njegovo pre- 
vajanje, s katerim se je ves povojni čas vneto trudil in prevedel okoli 80 del 
evropske literature in med temi deli mojstrsko predvsem Moliera, potem smo 
zajeli središče njegove umetniške osebnosti. Ampak ta osebnost ni zakoreninjena 
samo v umetnosti. Josip Vidmar je že 23 let predsednik najvišje slovenske kul- 
turne ustanove, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Kot 
predsednik SAZU je tej ustanovi pridobil ugled doma, v Jugoslaviji in v tujini, 
poglobil in razširil je njeno kulturno, zlasti pa znanstveno delovanje. 

Tudi za ta tretji, za našega slavijenca prvi in najobsežnejši dragoceni pri- 
spevek h kulturni rasti našega naroda pripada jubilantu življenjsko priznanje 
Socialistične republike Slovenije. 

Tovarišice in tovariši! Podali smo nekaj najvažnejših potez iz življenja in 
dela Josipa Vidmarja. Ob njegovi osemdesetletnici smo poskušali prikazati bistvo 
njegovega dela in njegovih zaslug za časa narodnoosvobodilnega boja in naše 
revolucije, poskušali smo prikazati ves njegov zvesti trud in pokončno, samo- 
zavestno in hrabro delo v časih po vojni. Samo v glavnih obrisih smo vam 
lahko povedali, kaj je počel kot kritik, prevajalec, umetnik, urednik in organi- 
zator naših kulturnih dejavnosti. Že teh nekaj ugotovitev slehernemu človeku, 
ki mu je kaj mar vrednot naše družbe, izpričuje, kakšna pomembna in drago- 
cena osebnost je Josip Vidmar. In če danes upravičeno slavimo njegovo osem- 
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desetletnico, jo slavimo tudi zategadelj, ker Josip Vidmar predstavlja slovensko 
kulturo, tisto kulturo, ki je bila zmagovit sestavni del revolucije in je to še 
danes, v sedanjem obdobju globlje socialne in kulturne preobrazbe naše družbe 
in našega človeka. Tej napredni miselnosti in umetniški dejavnosti dolgujemo 
zahvalo, hkrati pa vroče želimo, da bi njen duh, njene kritične zahteve, njena 
izbrana umetnost, njena širina, njena zvestoba ljudstvu in vdanost vsemu, kar je 
resnično napredno, postala del naše vsakdanje družbene zavesti. (Dolgotrajno 
ploskanje.) 

Predsednik Marijan Brecelj : Tovarišu Mitju Ribičiču se zahvalju- 
jemo za njegov govor. 

Tovarišice in tovariši delegati! Predlagam, da zbori skupščine sklenejo, 
da se tovarišu Josipu Vidmarju v smislu pooblastil, ki jih daje skupščini 321. 
člen, točka 9 republiške ustave, podeli listina o priznanju Socialistične repu- 
blike Slovenije v naslednjem besedilu: 

»Skupščina Socialistične republike Slovenije je na zasedanju svojih zborov, 
skupaj s Predsedstvom Socialistične republike Slovenije in z delegacijami 
družbenopolitičnih organizacij dne 14. oktobra 1975. leta sklenila: Josipu Vid- 
marju, prvemu predsedniku Osvobodilne fronte slovenskega naroda in sloven- 
skega narodnoosvobodilnega sveta, predsedniku Prezidija Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije, sedanjemu predsedniku Slovenske akademije zna- 
nosti in umetnosti se podeli ob njegovem 80-letnem življenjskem jubileju pri- 
znanje Socialistične republike Slovenije zaradi izrednih zaslug v narodnoosvo- 
bodilnem boju in socialistični revoluciji slovenskega naroda in jugoslovanskih 
narodov in narodnosti v uresničevanju bratstva in enotnosti med njimi, v gra- 
ditvi ljudske oblasti in socialistične samoupravne demokracije, v utrjevanju 
neodvisnosti jugoslovanske skupnosti, v boju za mir v svetu, še posebej pa za 
razvoj in utrjevanje znanosti in kulture tako v slovenskem in jugoslovanskem 
kot v mednarodnem življenju. Ljubljana, dne 14. oktobra 1975. leta.« (Dolgo- 
trajno ploskanje.) 

Ugotavljam, da so zbori Skupščine predlog sprejeli. Prosim tovariša Vid- 
marja, da listino sprejme. (Dolgotrajno ploskanje.) 

Prosim predsednika Predsedstva Socialistične republike Slovenije, tovariša 
Sergeja Kraigherja, da podeli tovarišu Josipu Vidmarju odlikovanje pred- 
sednika republike tovariša Josipa Broza-Tita! 

Sergej Kraigher: Tovarišice in tovariši, dragi tovariš Vidmar. 
Štejem si v veliko čast, ko opravljam prijetno dolžnost, da ti izročim visoko 

odlikovanje — Red jugoslovanske zvezde z lento, s katerim te je odlikoval 
predsednik Republike Josip Broz-Tito ob tvojem življenjskem jubileju, ob 
tvoji 80-letnici. 

Tovariš Ribičič je zgoščeno prikazal tvoje življenjsko delo in utemeljil 
listino o priznanju, ki ti jo je pravkar podelil ta, po svoji sestavi in karakterju, 
splošni zbor Socialistične republike Slovenije. V tem prikazu in utemeljitvi je 
našla svoje mesto tudi vsaka od splošnih utemeljitev za podelitev tega visokega 
odlikovanja, ki ti ga danes izročam v imenu predsednika tovariša Tita. To so: 
dolgoletno revolucionarno delo in izredne zasluge pri graditvi Socialistične 
federativne republike Jugoslavije, izredne zasluge za razvijanje in krepitev 
zavesti naših državljanov v boju za svobodo in neodvisnost naše države, pose- 
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ben prispevek k njeni politiki miru in prijateljskega sodelovanja z drugimi 
državami. 

Podelitev tega priznanja pred tem najvišjim zborom naše republike sama 
po sebi poudarja dve karakteristiki tvojega kulturnega, družbenega in še pose- 
bej političnega delovanja. 

Svoje delo in življenje si združeval z naprednimi tokovi, ki so razgibavali 
in pretresali in še pretresajo človeka in človeško družbo ves čas dvajsetega 
stoletja v Sloveniji in Jugoslaviji, kot po vsem svetu. Združeval si ga z napred- 
nimi tokovi tako na področju človeške kulture, ki sega v vse pore in izraža 
vse pojave, občutja in slutnje človekovega življenja, kot v splošnem družbenem 
razvoju in političnem boju, ko se delavski razred in z njim človeštvo osvobaja 
kapitalističnega zatiranja in nasilja ter vseh oblik neenakopravnosti in hegemo- 
nije, ko se v mukah in krčih poraja nov, socialistični svet in v njem socialistično 
samoupravljanje že kot Suresničevanje vizije komunistične družbe, družbe 
osvobojenega človeka in svobodnega ustvarjalca. 

Izhodišče tvojega dela in boja ter glavno merilo pri ocenah dogajanj v 
družbi, v kulturi in v svetu ti je bil človek, ves tak, kot je in kot se bori, in 
ustvarja v tem usodnem času. Tako ni mogel biti slučaj, ampak neizbežnost, da 
si se s svojim ustvarjalnim delom in bojem na področju kulture srečal in zdru- 
žil z delavskim razredom in marksizmom, da si se srečal s politiko, ki sprošča 
revolucionarno ustvarjalnost ljudskih množic na poti osvobajanja človeka. Tako 
nikakor ni zgolj usodno naključje, da si z njo nerazdružljivo povezal svoj boj 
in svoje življenje, tako kot se kultura in politika v vsej zgodovini našega naroda 
v svojih najboljših stvaritvah in dosežkih neločljivo prepletata in v globoki 
humani vsebini socialističnega samoupravljanja v osvobajanju ustvarjalnosti 
človeka neločljivo združujeta. S tem je tvoje družbeno in politično delo dobilo 
v narodnoosvobodilnem boju in socialistični revoluciji v Sloveniji in Jugoslaviji 
ter v graditvi sistema socialistične samoupravne demokracije ter samostojne, od 
velesil in blokov neodvisne zunanje politike, tisto revolucionarno družbeno 
razsežnost in globino, ki presega nacionalne in državne meje in se uveljavlja v 
svetovno zgodovinskem pomenu naše revolucije. Obenem sta tvoja ustvarjalna 
moč ter klena samoniklost tvoje osebnosti tej revoluciji in njenemu razvoju 
tako v slovenskem in jugoslovanskem, kot v mednarodnem merilu lahko vtisnili 
svoj pečat in dah neprecenljiv prispevek, za katerega ti danes dajemo polno pri- 
znanje. 

In drugič. V odgovornostih, ki si jih nosil in prevzemal v zgodovini našega 
narodnoosvobodilnega boja in socialistične revolucije ter nastajanja, utrjevanja 
in razvijanja nove, socialistične demokracije in oblasti delavskega razreda in 
vseh delovnih ljudi, se izražajo posebnosti tega razvoja na Slovenskem. S temi 
odgovornostmi pa si prevzemal obenem enkratno in neponovljivo vlogo in čast 
prvega predsednika nastajajoče revolucionarne oblasti v Izvršnem odboru Osvo- 
bodilne fronte in Vrhovnem plenumu Osvobodilne fronte ter v narodnoosvobo- 
dilnem boju in socialistični revoluciji končno pribor j eni suverenosti sloven- 
skega naroda kot predsednik najvišjih organov ljudske oblasti, izvoljenih na 
Zboru odposlancev slovenskega naroda v Kočevju oktobra 1943. leta, oziroma 
v Slovenskem Narodnoosvobodilnem svetu februarja 1944. leta v Črnomlju ter 
po osvoboditvi v Prezidiju Skupščine Ljudske republike Slovenije v novi Jugo- 
slaviji, vse do 1953. leta. Tako si bil vsa ta leta eden najvidnejših predstavnikov 
nove, Titove socialistične Jugoslavije in delegacije slovenskega naroda in repu- 
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blike Slovenije ter njene vloge v bratski skupnosti enakopravnih narodov in 
narodnosti Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

Tvoje nenehno snovanje in delo na tolikerih področjih kulturnega, umet- 
niškega, znanstvenega, pedagoškega in političnega udejstvovanja je zahtevalo 
veliko volje in energije, ki ti ju ni nikoh manjkalo. 

Ko smo danes tukaj zbrani, da počastimo tvoj življenjski jubilej, ti tvoji 
soborci in sodelavci, tako kot vsi predstavniki političnega življenja na Sloven- 
skem želimo, da bi čil in trden, ves delaven in sredi življenja še dolgo reševal 
skupaj z nami vprašanja in naloge, ki jih prinaša čas in naš družbeni razvoj, 
kritičen, odločen in veder, kot smo te vajeni in kakršnega si te želimo še 
mnogo let. 

Dovoli mi, da ti v imenu predsednika republike tovariša Tita izročim odli- 
kovanje in da ti v imenu vseh tukaj zbranih in vseh, ki jih predstavljamo v 
družbenem in političnem življenju Slovenije, in v svojem lastnem imenu iskreno 
čestitam in zaželim trdnega zdravja in osebne sreče. 

(Predsednik Predsedstva SR Slovenije Sergej Kraigher je nato ob navdu- 
šenem in dolgotrajnem ploskanju vseh navzočih izročil jubilantu odlikovanje, 
s katerim ga je odlikoval predsednik SFRJ Josip Broz-Tito.) 

Predsednik Marijan Brecelj: Dajem besedo tovarišu Josipu Vid- 
marju! 

Josip Vidmar: Tovarišice in tovariši! Razumeli boste, da mi ni prav 
lahko in da težko iščem in zbiram besede, s katerimi bi izrazil — ne to, kar 
me trenutno pretresa, ampak besede, s katerimi bi mogel prodreti do nečesa 
objektivnega in jasnega. Mislim, da doživljam preveč priznanja in preveč poča- 
stitev. To ni vljudnostna fraza in tudi ne igra neskromnosti, temveč stvar globo- 
kega prepričanja. Od nekdaj živim v zavesti, ki sem si jo pridobil pri študiju 
globokoumnih pisateljev prejšnjih časov, na primer Goetheja, ki pravi na 
nekem mestu o osebnih zaslugah človeka nekaj podobnega, kar bom zdaj 
povedal. Ce človek premisli vse, kar je prejel od preteklosti in od svoje sodob- 
nosti ter presodi, kaj je vsemu temu dodal sam, mora uvideti, da je tisto, kar je 
osebno temu dodal, resnična malenkost. Tako je govoril Goethe. Tem bolj 
seveda lahko z vso upravičenostjo in jasnostjo to govori vsak izmed nas. 

Če se ozrem na preteklih 80 let, moram reči, da me je dosledno in vztrajno 
vodila misel — kar je, rekel bi, dobrohotno in lepo opisal tovariš Ribičič, kate- 
remu se s tem zahvaljujem za njegov govor — misel o človeku. To misel sem 
pridobil spet iz literature, predvsem bodi odkrito povedano, od Maksima Gor- 
kega, ki me je ne z vsebino svoje misli o človeku, temveč s čustvom, ki ga je 
gojil do človeka, očaral in me za vse življenje prepričal o tem, da je samo s tako 
polno vero v človeka mogoče živeti, rekel bi častno, odgovorno in požrtvovalno, 
predvsem pa zvesto sebi in svojim najvišjim sposobnostim. 

Vodila me je torej ta misel. Kaj sem tej misli dodal, sam tega ne morem 
raziskovati in se mi tudi ne zdi potrebno. Zavedam se samo tega, da sem dodal 
sorazmerno malo in da je edina stvar, ki sem jo mogoče storil za to misel, to, 
da sem zanjo pridobil še nekaj drugih naših slovenskih ljudi, in sicer za huma- 
nistično misel v našem slovenskem pojmovanju, kakršno sem našel pri Pre- 
šernu, Levstiku, Cankarju in pri Zupančiču in katero sem skušal čim bolj čisto 
in prepričevalno posredovati svojim rojakom. 



Skupno zasedanje vseh zborov Skupščine SR Slovenije, Predsedstva SR Slovenije 

Druga stvar, ki je prispevala k temu, kar moja oseba danes predstavlja, 
pa v bistvu nista preteklost in kulturna preteklost sveta, temveč nekdanja 
naša sodobnost. To je sodobnost naše osvobodilne borbe. Ta osvobodilna borba 
mi je navdihnila pomembno in nepogrešljivo spoznanje, ki mora spremljati 
današnjega človeka v življenju, če hoče razumeti svet. Mene, ki sem bil od vsega 
početka nekak zaničevalec politike, je osvobodilna borba prepričala o tem, da je 
politika važen, izredno dragocen človeški posel in da je v bistvu ravno tako 
prizadevanje za osveščanje človeka za njegov pravi namen, kakor je to litera- 
tura in kakor je to vsaka umtetnost. 

Jasno je, da tej misli nisem imel ničesar dodajati, temveč se ji samo pri- 
družiti in jo tako sporočati in posredovati svojim rojakom in tovarišem v 
kulturi. 

Preskočil bi sedaj od svoje osebne zadeve, ki sem jo skušal na kratko 
razložiti, in od svojega, rekel bi prepričanja, da preživljam in doživljam pre- 
velike počastitve in priznanja, k nečemu drugemu. Iz govora tovariša Mitje Ribi- 
čiča in iz vsega dogajanja okrog moje 80-letnice spoznavam, da je posvečena 
zelo intenzivna pozornost ne toliko meni kot kulturnemu delavcu, temveč kul- 
turi kot taki. Mislimi, da je to zelo pomembno. In če sem kaj prispeval k temu, 
da se je pozornost slovenske javnosti vsaj za trenutek obrnila h kulturi in k 
njeni pomembnosti, potem mislim, da sem s tem resnično nekaj storil. Edina 
moja želja je, da bi tako razpoloženje ostalo v slovenski javnosti, v naši politiki 
in pri vas, tovariši, ki odločate o marsičem v našem življenju, da bi kultura 
resnično bila pri nas priznana in povzdignjena na tisto mesto, ki ji po vsej pra- 
vici gre. Večkrat sem ponavljal, da ni revolucije brez kulture, kakor tudi ne 
more biti kulture brez take revolucionarnosti, kakršno'predstavljamo mi. Zaradi 
te intenzivne in intimne zveze mled revolucijo in kulturo vas prosim, vztrajajte 
pri današnjem razpoloženju, za katerega se zahvaljujem vam vsem, predvsem 
seveda tovarišu predsedniku Skupščine in vsem drugim tovarišem, ki so svoje 
prispevali k temu mojemu nelahkemu prazniku! Hvala lepa. (Dolgotrajno in 
navdušeno ploskanje.) 

Prosil bi še tovariša predsednika Sergeja Kraigherja, da tovarišu Titu spo- 
roči mojo zahvalo za odlikovanje. To sem pozabil povedati. (Ploskanje.) 

Predsednik Marijan Brecelj: S tem zaključujemo naše zasedanje in 
vas prosim1, da se v prostorih pred dvorano udeležite sprejema. 

(Zasedanje je bilo končano ob 12. uri.) 
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