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6. seja 

(29. septembra 1978) 

Predsedoval: Emil Tomažič, 
predsednik Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 9.15. 

Predsednik Emil Tomažič: Tovarišice in tovariši delegati! Priče- 
njam 6. sejo Zbora združenega dela, ki sem jo sklical na podlagi prvega od- 
stavka 97. člena poslovnika Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

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

Predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vpra- 
šanja izvolimo naslednje delegate: za predsednika Janka Buha, za člana pa 
Vilija Kozmusa in Franca Vehovarja. Ali so predlagani delegati navzoči? (So 
navzoči.) Zeli kdo o predlogu razpravljati? (Ne.) 

Ker ne želi nihče razpravljati, lahko preidemo na glasovanje. Glasovali 
bomo javno, z dviganjem rok. Kdor je za predlog, naj to prosim potrdi z dvi- 
gom roke! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za 6. sejo zbora izvoljeni: za predsednika Janko Buh, za člana pa 
Vili Kozmus in Franc Vehovar. 

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

Dovolite mi, da vas med delom verifikacijske komisije obvestim še o tem, 
da so na današnjo sejo zbora povabljeni predstavniki: Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, 
Republiške konference Socialistične zveze delovnih ljudi Slovenije, Republi- 
škega sveta Zveze sindikatov Slovenije, Republiške konference Zveze sociali- 
stične mladine Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Družbenega pravo- 
branilca samoupravljanja Socialistične republike Slovenije, Vrhovnega sodišča 
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Socialistične republike Slovenije, Sodišča združenega dela Socialistične repu- 
blike Slovenije, Javnega tožilstva Socialistične republike Slovenije, Javnega 
pravobranilstva Socialistične republike Slovenije, Raziskovalne skupnosti Slo- 
venije, Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije, Skupnosti socialnega varstva 
Slovenije, Zveze združenj borcev NOV Slovenije, Skupnost starostnega zavaro- 
vanja kmetov Slovenije, Univerze v Ljubljani in Mariboru, Službe družbenega 
knjigovodstva v Socialistični republiki Sloveniji in Zveze stanovanjskih skup- 
nosti Slovenije. 

Na sejo zbora so povabljeni tudi predsedniki odborov našega zbora, člani 
delegacije Skupščine Socialistične republike Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ in delegati iz Socialistične republike Slovenije v Zvez- 
nem zboru Skupščine SFRJ. 

Prosim vse tiste delegate, ki nameravajo zastaviti delegatska vprašanja, 
da posredujejo ta vprašanja meni ali tovarišici sekretarki zbora v pismeni 
obliki že na začetku seje, se pravi čimprej, da bi lahko takoj o tem obvestili 
Izvršni svet oziroma ustrezne republiške funkcionarje. S tem bi, kot je znano, 
omogočili Izvršnemu svetu oziroma posameznim funkcionarjem, da se na od- 
govor pripravijo in da na vprašanja, če je le mogoče, odgovore že na današ- 
nji seji. 

Ali je Komisija končala z delom? Besedo ima predsednik Komisije! 

Janko Buh: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Zbor 
združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo delegatska 
pooblastila 144 delegatov, in sicer z gospodarskega področja 88 delegatov, s kul- 
turno-prosvetnega področja 15 delegatov, s socialno-zdravstvenega področja 
13 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 17 delegatov, iz obrtne in podobnih dejav- 
nosti 5 delegatov. Iz delovnih skupnosti državnih organov, družbenopolitičnih 
organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti je delegatska pooblastila 
predložilo 5 delegatov, iz delegacij aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v 
službi v oboroženih silah SFRJ pa en delegat. 

Na današnji seji niso prisotni delegati z naslednjih področij oziroma oko- 
lišev: z gospodarskega področja za 1. okoliš 1 delegat, 22. okoliš 1 delegat, sku- 
paj dva delegata; s prosvetno-kulturnega področja za 1. okoliš 1 delegat, 2. 
okoliš 1 delegat, 4. okoliš ,1 delegat, skupno trije delegati; iz kmetijske dejav- 
nosti za 9. okoliš 1 delegat, skupno torej šest delegatov. 

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

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli kdo razpravljati o po- 
ročilu Komisije? (Ne.) Prehajamo na glasovanje. O poročilu bomo glasovali v 
celoti, ker ni nobeno pooblastilo sporno. Kdor je za poročilo, naj prosim gla- 
suje! (139 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno potrdil poročilo Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov 
za 6. sejo Zbora združenega dela. 

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



6. seja 5 

Preden preidemo na posamezne točke dnevnega reda, vas obveščam, da 
smo se s predsednico Zbora občin in predsednico Družbenopolitičnega zbora 
dogovorili, da bomo poslušali na skupnem zasedanju Zbora združenega dela, 
Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora po končani 2. točki dnevnega reda 
uvodno obrazložitev, ki jo bo podal tovariš Boris Cižmek, član Izvršnega 
sveta in predsednik Republiškega komiteja za vprašanja borcev NOV in vo- 
jaških invalidov, in sicer: k informaciji o uresničevanju stališč Skupščine SR 
Slovenije in Predsedstva Republiške konference Socialistične zveze delovne- 
ga ljudstva Slovenije o izvajanju in nadaljnjem urejanju sistema socialne 
varnosti borcev NOV in drugih borcev ter vojaških invalidov in k informaciji 
o analizi in uporabi kriterijev za priznavanje varstvenega dodatka kmetom 
— borcem NOV. 

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

Z dopisom z dne 14. 9. 1978 in 20. 9. 1978 sem umaknil z dnevnega reda 
današnje seje naslednje točke: predlog odloka o pristopu Socialistične repu- 
blike Slovenije k dogovoru o spremembah družbenega dogovora o enotni emi- 
siji administrativnih in sodnih taks in znamk, Samoupravni sporazum o usta- 
novitvi skupnosti socialnega varstva Slovenije in statut Skupnosti socialnega 
varstva Slovenije. 

Razlogi za umik so razvidni iz obeh dopisov. Glede na to predlagam za da- 
našnjo sejo zbora naslednji dnevni red: 

1. določitev dnevnega reda 6. seje Zbora združenega dela, 
2. odobritev zapisnika 4. in 5. seje Zbora združenega dela, 
3. a) informacija o uresničevanju stališč Skupščine SR Slovenije in Pred- 

sedstva Republiške konference Socialistične zveze delovnih ljudi Slovenije o 
izvajanju in nadaljnjem urejanju sistema socialne varnosti borcev NOV in 
drugih borcev ter vojaških invalidov, 

b) informacija o analizi in uporabi kriterijev za priznavanje varstve- 
nega dodatka kmetom-borcem NOV, 

4. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaš- 
kih invalidih, s tezami za osnutek zakona, 

5. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o bor- 
cih za severno mejo v letih 1918 in 1919 in o slovenskih vojnih dobrovoljcih 
iz vojn 1912 in 1918, s tezami za osnutek zakona, 

6. informacija o uresničevanju zakona o visokem šolstvu, 
7. informacija o izvajanju ustavne preobrazbe pravosodnega sistema, 
8. predlog za izdajo zakona o sodnih taksah, s tezami za osnutek zakona 

in taksno tarifo, 
9. predlog za izdajo zakona o dopolnitvah zakona o dedovanju, z osnut- 

kom zakona, 
10. statut Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji, 
11. statut Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije, 
12. sklep o spremembi statuta Raziskovalne skupnosti Slovenije, 
13. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi sto- 

penj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela v letu 1978, 

14. predlog odloka o prenosu ustanoviteljskih pravic in dolžnosti naspro- 
ti Zavodu za duševno in živčno bolne, Hrastovec- Trate, 
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15. programi dela zborov Skupščine SR Slovenije za obdobje oktober-de- 
cember 1978, 

16. osnutek delovnega programa Zbora republik in pokrajin za dobo 
september-december 1978, 

17. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično 
federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj 
(YU-1561), 

18. volitve in imenovanja ter 
19. predlogi in vprašanja delegatov. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Ne.) Ce 

nihče, predlagam, da o dnevnem redu glasujemo. Kdor je za predlagani dnevni 
red, naj prosim glasuje! <136 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 4. in 5. seje Zbora združenega dela. 

Zapisnika smo prejeli. Ima kdo kakšno pripombo ali predlog za dopolnitev 
zapisnikov? Ker nima nihče pripomb niti predloga za dopolnitev, ugotavljam, 
da sta zapisnika 4. in 5. seje Zbora združenega dela odobrena. 

Prehajamo na skupno zasedanje vseh treh zborov. Prosim, da počakamo, 
da pridejo v dvorano še delegati iz drugih zborov. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.30 in se je nadaljevala ob 10.10.) 

Predsednik Emil Tomažič: Nadaljujemo sejo zbora. Prehajamo na 
3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo informacije o uresniče- 
vanju stališč Skupščine Socialistične republike Slovenije in Predsedstva Repu- 
bliške konference Socialistične zveze delovnih ljudi Slovenije o izvajanju in 
nadaljnjem urejanju sistema socialne varnosti borcev NOV in drugih borcev 
ter vojaških invalidov in informacijo o analizi in uporabi kriterijev za pri- 
znavanje varstvenega dodatka kmetom-borcem NOV. 

Informacijo je predložil Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 
Slovenije, ki je za svoja predstavnika določil Borisa Cižmeka, člana Izvrš- 
nega sveta in predsednika Republiškega komiteja za vprašanja borcev NOV 
in vojaških invalidov, in Franca Godešo, namestnika predsednika Republiške- 
ga komiteja za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. 
K tej točki dnevnega reda sta bila posebej povabljena predstavnika Re- 

publiškega odbora Zveze združenj borcev NOV Slovenije in Skupnosti sta- 
rostnega zavarovanja kmetov Slovenije. 

Obe informaciji smo prejeli. Gradivo so obravnavali: Odbor za družbeno- 
ekonomske odnose našega zbora in Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo, ter Komisija za vprašanja 
borcev NOV, ki je prav tako dala poročilo. 

Želita poročevalca Odbora in Komisije dopolniti poročilo? Prosim, besedo 
ima tovariš Franc Kokošar! 

Franc Kokošar: Tovarišice in tovariši delegati! 



6. seja 7 

Obravnavanje informacije o izvajanju in nadaljnjem urejanju sistema 
socialne varnosti borcev NOV in drugih borcev ter vojaških vojnih invalidov, 
ki celovito in strnjeno prikazuje sedanje stanje na tem področju, je priložnost, 
da zbori Skupščine SR Slovenije ocenijo, kako smo v preteklem obdobju ure- 
sničevali stališča Skupščine Socialistične republike Slovenije in Predsedstva 
Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva, sprejeta v letu 
1976, kakšne rezultate smo pri tem dosegli ter kateri nadaljnji ukrepi bodo 
še potrebni za izboljšanje materialnega in družbenega položaja borcev in vo- 
jaških invalidov. 

Uvrstitev te problematike na dnevne rede današnjih sej zborov Skupščine 
Socialistične republike Slovenije ponovno potrjuje vso skrb in pozornost, ki 
jo naša družba namenja borcem NOV in njihovim problemom. 

Komisija za vprašanja borcev NOV Skupščine socialistične republike Slo- 
venije je spričo aktualnosti in pomembnosti obravnavane problematike po- 
zorno spremljala dosedanje razprave v republiki in občinah, ki so bile or- 
ganizirane v zvezi z omenjeno informacijo. Da bi se seznanila z odmevi teh 
razprav, je v nekaterih slovenskih občinah organizirala tudi razgovore s pri- 
stojnimi organi, organizacijami in skupnostmi. 

Na svoji seji dne 18. 9. 1978, poročilo s te seje ste prejeli z gradivom za da- 
našnjo sejo zbora, je Komisija na osnovi obeh informacij ter razprav v delov- 
nih telesih Skupščine Socialistične republike Slovenije sprejela sklepe, s ka- 
terimi opozarja na nekatera pereča vprašanja socialne varnosti borcev in vo- 
jaških invalidov. 

Komisija se je sestala tudi danes pred sejami zborov Skupščine SR Slo- 
venije, z namenom, da se seznani tudi s tistimi predlogi, pripombami in mne- 
nji k obema informacijama, ki so bili Skupščini predloženi v času po seji 
Komisije s strani skupin delegatov za pošiljanje delegatov v Zbor združenega 
dela in Zbor občin, družbenopolitičnih organizacij in drugih zainteresiranih 
dejavnikov. 

V današnji razpravi je Komisija posebno pozornost posvetila stališčem, ki 
jih je Republiški odbor Zveze združenj borcev NOV Slovenije po obravna- 
vanju obeh informacij sprejel na seji dne 26. septembra 1978 in ste jih tudi 
prejeli. 

Komisija za vprašanja borcev NOV ugotavlja, da so stališča zainteresiranih 
družbenih dejavnikov do borčevsko-invalidske problematike in nekaterih pe- 
rečih vprašanj usklajena in da je vsa aktualna problematika s tega področja, 
ki ji bo v prihodnje treba posvetiti vso pozornost, zajeta tudi v sklepih Ko- 
misije za vprašanja borcev NOV Skupščine Socialistične republike Slovenije, 
sprejetih dne 18. 9. 1978. Zato Komisija predlaga, da zbori Skupščine Socia- 
listične republike Slovenije po razpravi sprejmejo predlog sklepov Komisije 
kot svoje sklepe. Člani Komisije bodo spremljali razpravo o obeh informacijah 
v zborih, po zaključku razprave pa se bodo ponovno sestali in po potrebi pred- 
ložili zborom predlog sprememb in dopolnitev sklepov. 

Tovarišice in tovariši delegati! Borčevsko-invalidska problematika, ki je 
posledica staranja, slabšanja zdravstvenega stanja in osamelosti borcev, terja 
nenehno družbeno skrb in pozornost vseh družbenih dejavnikov. Sklepi, ki jih 
bomo sprejeli danes, poleg že sprejetih stališč Skupščine Socialistične repub- 
like Slovenije in Predsedstva Republiške konference Socialistične zveze delov- 
nega ljudstva, stališč Republiškega odbora Zveze združenj borcev NOV, So- 
cialistične republike Slovenije ter nekaterih partijskih in drugih dokumentov 
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zavezujejo k nadaljnji aktivnosti pri utrjevanju in dograjevanju socialne var- 
nosti borcev in vojaških invalidov. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Na podlagi vseh gradiv, ki 
smo jih imeli na razpolago, in dodatne obrazložitve predstavnika Komisije za 
vprašanja borcev NOV naše skupščine pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
Besedo ima tovarišica Ivica Kavčič! 

Ivica Kavčič: Tovarišice in tovariši delegati! Delegati s področja 
gospodarstva za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije iz občine Idrija 
smo informacijo obravnavali skupno z delegati Zveze borcev in se dogovorili, 
da na današnji seji zbora posredujemo naslednja stališča. 

Menimo, da posveča naša družba skrbi za socialno varnost borcev narod- 
noosvobodilne vojne veliko pozornost in da je bil prav v zadnjem času z novo 
zakonodajo na področju invalidsko-pokojninskega in še posebno zdravstvenega 
zavarovanja napravljen velik korak naprej. 

Zavedamo pa se tudi in temu smo iz dneva v dan priča, da na nekaterih, 
posebno kmečkih področjih, zaradi višanja starostne dobe in onemoglosti kme- 
tov-borcev obstajajo problemi, ki zahtevajo nenehno prilagajanje in večjo 
skrb celotne družbe. 

Zato sodimo, da je potrebno in prav, da se ta problematika v Skupščini 
SR Slovenije ponovno vsestransko osvetli, da se da v skladu s stopnjo našega 
razvoja tej problematiki zaslužen poudarek in usmeri njeno nadaljnje ureja- 
nje na tista področja, ki so po naši novi zakonodaji za to pristojna in odgo- 
vorna. 

Iz naše neposredne prakse pa dodajamo k informaciji še nekaj pripomb, za 
katere menimo, da jo lahko dopolnijo in prispevajo k večanju socialne varnosti 
borcev narodnoosvobodilne vojne. Te konkretne pripombe so naslednje: 

Po naši oceni bi bilo potrebno zakon o invalidsko-pokojninskem zavaro- 
vanju dopolniti tako, da bi se kmetom-borcem narodnoosvobodilne vojne s 
priznanim statusom borca pred 9. 9. 1943 oziroma 13. 10. 1943 omogočilo uve- 
ljavljanje invalidske upokojitve pred dopolnitvijo 60 let starosti. Pri ugotav- 
ljanju pogojev za predčasno oziroma invalidsko upokojitev naj bi se uporab- 
ljali isti kriteriji kot pri borcih NOV, ki so v rednem delovnem razmerju. 

Vdove po kmetih-borcih naj pridobijo pravico do kmečke pokojnine ozi- 
roma varstvenega dodatka že pri 55 letih starosti in ne šele pri 65 letih kot se- 
daj. Zaradi sedanjih kriterijev se na podeželju pogosto pojavljajo socialni pro- 
blemi, ko npr. umre kmet-borec, ki je že prejemal varstveni dodatek, izčrpana 
in ostarela žena pa lahko ostane brez sredstev. Kmetje-borci narodnoosvobodil- 
ne vojne, ki imajo sicer priznan status kmeta-borca NOV, niso pa pravočas- 
no sprožili postopka za priznanje posebne dobe, naj se v pravicah izenačijo z 
ostalimi udeleženci NOV, ki jim je priznana posebna doba v rednem roku pred 
31. 12. 1966 oziroma z zamudniki pred 30. 6. 1978. 

Kmečka žena — udeleženka v narodnoosvobodilni vojni s priznanim sta- 
tusom borca narodnoosvobodilne vojne pred 9. 9. ,1943 oziroma 13. 10. 1943, 
naj pridobi pravico do kmečke pokojnine oziroma varstvenega dodatka pri 50 
letih starosti, kot tiste žene, ki so v rednem delovnem razmerju, in ne šele pri 
60 letih. 

Ob koncu še pripomba h kriterijem za dodeljevanje stalnih občinskih priz- 
navalnin. 
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Menimo, da je pri dodeljevanju stalnih občinskih priznavalnin potrebno 
spremeniti družbeni dogovor tako, da se bodo pri dodeljevanju priznavalnin 
uporabljali isti kriteriji, kot pri dodeljevanju varstvenega dodatka kmetom- 
borcem narodnoosvobodilne vojne ali pri dodeljevanju invalidskega dodatka, 
to je, da se kot osnova za dodeljevanje šteje 30% oziroma 33% dohodka v 
družini in ne 100 %, kakor je to določeno s sedanjim družbenim dogovorom. 

Ta problem je posebno pereč takrat, ko sta mož in žena kot udeleženca 
NOV vsak zase upravičena do priznavalnine, ker pa živita skupaj v družini, 
priznavalnina enemu od njiju odpade, ponavadi ženi. 

To so bile naše pripombe, za katere sodimo, da lahko informacijo dopol- 
nijo. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi besedo? Besedo 
ima Karli Lobnikar, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva 
Žalec! 

Karli Lobnikar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Iz informacije k 3. točki dnevnega reda je razvidno, da je pri izvajanju 

in urejanju sistema socialne varnosti borcev NOV in drugih borcev ter vojaš- 
kih invalidov napravljen pomemben napredek. 

Brez dvoma nas na tem področju čakajo še veliki napori in prizadevanje, 
če želimo ta vprašanja čimbolj uspešno reševati. 

V svoji razpravi se bom omejil na tisti del informacije, ki obravnava 
vprašanje ukradenih otrok. 

Ko smo na seji Skupščine občine Žalec obravnavali problematiko social- 
nega varstva udeležencev NOV, so delegati soglasno zahtevali ugodno rešitev 
problema ukradenih otrok, ki se že skozi celo obdobje vleče kot nerešena 
zadeva. 

Stališča naše skupščine so bila posredovana ustreznim republiškim or- 
ganom, zahtevo po rešitvi tega vprašanja pa je postavilo tudi Občinsko zdru- 
ženje Zveze borcev, ki je o tem s posebnim dopisom obvestilo tudi Republiški 
odbor ZZB NOV Slovenije. 

Omenjeni problem je bil obravnavan tudi v političnih organizacijah, ki 
so podprle zahtevo, da se zadeva čimprej reši. 

Tudi na svojih vsakoletnih zborovanjih v Žalcu, Mariboru, Trbovljah in 
drugod zahtevajo ukradeni otroci svoje pravice. Predstavniki odborov ukra- 
denih otrok so doslej že večkrat temeljito informirali odgovorne družbenopo- 
litične delavce v republiki o svoji problematiki in so dobili zagotovilo, da se 
bo to vprašanje rešilo. 

Vendar doslej, razen zbiranja informacij in dolgotrajnih razgovorov, še 
ni bilo nič bistvenega narejeno. Tako se pojavlja občutek, da ni posebnega in- 
teresa za reševanje tega vprašanja. 

Verjetno ni potrebno pojasnjevati, kaj so ukradeni otroci, ker je o njih 
bilo zelo veliko napisanega in povedanega. Vsekakor pa je potrebno reči, da 
so bili med najmlajšimi žrtvami NOV, da so bili med vojno in po vojni zelo 
prizadeti, ker jih je okupator preganjal od taborišča do taborišča ter še zelo 
mlade vključeval v prisilno delo in nad njimi izvajal še druge oblike nacistič- 
nega preganjanja, dalje, da so to otroci najbolj predanih borcev in aktivistov, 
ki so padli ali pa bili umorjeni v začetku okupacije, in končno, da so ukradeni 
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otroci bili podvrženi težkim povračilnim ukrepom okupatorja, posebno še 
gestapa. 

Ne samo do otrok, tudi do njihovih staršev imamo moralen dolg. Zato v 
imenu delegatov naše skupščine in družbenopolitičnih organizacij predlagam, 
da se to vprašanje čim hitreje in uspešno reši in da se sprejmejo predlogi 
Odbora ukradenih otrok. 

Ce se ne more to vprašanje rešiti v okviru obstoječe zakonodaje, ki ureja 
vprašanja borcev NOV, naj se dopolnijo zakoni, ki urejajo področje socialnega 
varstva. Sicer pa, če pristojni organi želijo, se bo tudi to vprašanje zlahka re- 
šilo. O kakršnihkoli finančnih posledicah v zvezi z rešitvijo tega problema 
verjetno ni potrebno razpravljati. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Kdo še želi besedo, prosim? Besedo 
ima tovarišica Vera Fužir, delegatka Zbora združenega dela za področje go- 
spodarstva, Mozirje-Velenje, okoliš 6! 

Vera Fužir: Delegacija za Zbor občin in Zbor združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije iz Mozirja je na svoji seji dne 27. 9. 1978 obravnavala 
skupščinsko gradivo in v zvezi z informacijo o uresničevanju stališč Skupščine 
SR Slovenije in Predsedstva Republiške konference SZDL Slovenije o izvaja- 
nju in nadaljnjem urejanju sistema socialne varnosti borcev NOV in drugih 
borcev ter vojaških invalidov sprejela na osnovi predhodne obravnave Pred- 
sedstva Občinskega odbora Zveze borcev NOV Mozirje in Komisije interniran- 
cev pri Občinskem odboru Zveze borcev NOV Mozirje naslednja stališča v 
zvezi z nerešeno problematiko določene kategorije nekdanjih internirancev v 
nemška taborišča, tako imenovanih ukradenih otrok. 

Kategorija nekdanjih internirancev v nemška taborišča, »ukradeni otroci« 
jih je v svoji knjigi imenoval pokojni Stane Terček, do sedaj niso bili deležni 
posebne družbene skrbi in tudi nikjer niso bili obravnavani kot kategorija, ki 
bi ji družba priznala določen status in namenila primerno priznanje. 

Družba je materialno in moralno dolžna, da se bivšim ukradenim otrokom, 
katerih starši so bili med prvimi aktivisti in udeleženci NOV, primerno oddolži. 

Položaj in status ukradenih otrok je treba reševati kompleksno oziroma 
sistemsko, pri tem pa se je treba zavedati, da gre v jugoslovanskih razmerah za 
specifično slovenski problem. 

Ukradeni otroci so posebna kategorija fašističnega nasilja, do katerih mora 
družbena skupnost imeti temu primeren političen, moralen in materialen po- 
sluh, v smislu rešitve, ki jo za vse prizadete ukradene otroke, ki jih je pri- 
bližno 400, zastopa Odbor ukradenih otrok, ki deluje pri Občinskem odboru 
Zveze borcev NOV Celje. 

Obstoječi sistemski okviri so takšni, da onemogočajo celovito rešitev pro- 
blematike ukradenih otrok. Predlogi ukradenih otrok za rešitev njihove pro- 
blematike so dosedaj že bili deležni podpore nekaterih vodilnih republiških 
političnih dejavnikov. Ta podpora pa prihaja tudi iz naše baze, ki jo pred- 
stavljamo, in z njo ponovno seznanjamo Skupščino SR Slovenije. 

Naša delegatska baza je po temeljiti proučitvi problematike ukradenih 
otrok zavzela stališče, na osnovi katerega priporoča Skupščini SR Slovenije, da 
dokončno sistemsko in celovito v ustreznem normativnem aktu reši proble- 
matiko ukradenih otrok. V tej smeri bo potrebno: prvič, natančno opredeliti 
kategorijo nekdanjih internirancev v nemška taborišča, tako imenovanih ukra- 
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denih otrok, in drugič, tej kategoriji internirancev priznati posebno dobo v 
dvojnem štetju, ne glede na njihovo starost, za čas odtujenosti, pa tudi osta- 
le pravice, ki jih imajo udeleženci NOV, s statusom borca pred 9. 9. 1943. 

Poudarjamo, da predstavlja takšen način edino pravično rešitev problema- 
tike ukradenih otrok. Ukradeni otroci so kot kategorija žrtev fašističnega na- 
silja obstajali vseskozi, vendar pa so bili v obstoječi zakonodaji prezrti. Hva- 
la lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? Ce 
nihče predlagam, da zaključimo razpravo. 

Poročevalec Komisije za vprašanja borcev NOV je predlagal, da zbor sprej- 
me sklepe, ki so vsebovani v poročilu Komisije. 

Člani Komisije so navzoči na današnji seji in so spremljali razpravo dele- 
gatov. Ker se bo Komisija ponovno sestala in proučila razpravo delegatov 
v vseh treh zborih, predlagam, da prekinemo to točko dnevnega reda in poča- 
kamo, na poročilo Komisije, nakar se bomo povrnili k tej točki dnevnega reda. 

Predlagam, da preidemo na 4. točko dnevnega reda, to je na 
predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških in- 
validih, s tezami za osnutek zakona, ki ga je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika določil 
Franca Godešo, namestnika predsednika Republiškega komiteja za vpraša- 
nja borcev NOV in vojaških invalidov. 

K tej in naslednji točki dnevnega reda je bil posebej povabljen predstav- 
nik Republiškega odbora Zveze združenj borcev NOV Slovenije. 

Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona, s tezami 
za osnutek zakona, so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose naše- 
ga zbora in Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin, ki sta 
dala skupno poročilo, ter Komisija za vprašanja borcev NOV in Zakonodajno- 
pravna komisija, ki sta prav tako dali vsaka svoje poročilo. 

Želi predstavnik predlagatelja besedo? Prosim, besedo ima tovariš Franc 
Godeša! 

Franc Godeša: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Kot je bilo že v ekspozeju na skupni seji vseh zborov Skupščine SR Slovenije 
omenjeno, je Izvršni svet predložil Skupščini za današnjo sejo predlog za izda- 
jo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih, s tezami. 

Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona predstav- 
lja uskladitev veljavnega zakona z medrepubliškim dogovorom in nekaterimi, 
kasneje izdanimi zakoni, poleg tega pa vsebuje še nekaj variantnih, novih 
rešitev, ki izboljšujejo raven posameznio oblik tega varstva. Najpomembnejše 
spremembe in dopolnitve zakona so naslednje: starostna meja kot splošni po- 
goj za priznanje invalidskega dodatka za ženske se zniža od 55 na 50 let; zne- 
sek manj kot 100 din, ki se ne upošteva kot dohodek pri odmeri invalidskega 
dodatka, se veže na ustrezen odstotek mejnega zneska najnižjih pokojninskih 
prejemkov (10 odstotkov) kot osnova, ki se sicer vsako leto avtomatično valo- 
rizira; za redni dohodek od kmetijske dejavnosti se šteje enkratni katastrski 
dohodek, odmerjen po novih lestvicah; kot varianta je predlagano, da so pris- 
pevkov k stroškom za zdravila oproščeni uživalci družinske invalidnine, ki 
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prejemajo invalidski dodatek; pravica do poklicne rehabilitacije, oskrbnine in 
zdravstvenega varstva med poklicno rehabilitacijo se prizna tudi osebam, ki 
jim ni bilo priznano svojstvo vojaškega mirovnega invalida iz naslova bolezni, 
zaradi prenizkega odstotka invalidnosti, če znaša njihova telesna okvara po 
predpisih o vojaških invalidih najmanj 30 odstotkov; variantni predlog je, da 
se znesek oskrbnine za čas poklicne rehabilitacije določi v višini 100-odstotnega 
poprečnega mesečnega osebnega dohodka na zaposlenega v SR Sloveniji iz 
preteklega leta. 

Besedilo zakona je tudi zakonodajno-pravno usklajeno, zlasti glede na 
kasneje izdane zakone, ki se nanj navezujejo. 

Za realizacijo temeljnih zakonskih rešitev bi bilo potrebno po priloženih 
izračunih zagotoviti v republiškem proračunu za leto 1979 12,162.627,08 dinar- 
jev dodatnih finančnih sredstev. Za realizacijo zakona z variantnimi rešitvami 
pa 15,256.410,08 dinarjev, kar je za 3,093.783 dinarjev več, kot po temeljni 
rešitvi. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želijo poročevalci odborov 
in komisij besedo? (Ne želijo.) 

Pričenjamo z razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, 

da sprejme naslednji sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o voja- 

ških invalidih, s tezami za osnutek zakona, se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 

Slovenije. 
Pri pripravi osnutka zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih 

skupščinskih teles in ostalih gradivih. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev k temu predlogu sklepa? 

(Ne.) Če nihče, predlagam, da o predlogu sklepa glasujemo. Kdor je za predla- 
gani sklep, naj prosim glasuje! (143 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nih- 
če.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 5. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog za izda- 
jo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o borcih za severno mejo v 
letih 1918 in 1919 in o slovenskih vojnih dobrovoljcih iz vojn 1912 in 1918, s 
tezami za osnutek zakona. 

Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona s tezami za 
osnutek je Skupščini Socialistične republike Slovenije predložil v obravnavo 
Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije, ki je za svojega pred- 
stavnika prav tako določil tovariša Franca Godešo, namestnika predsednika 
Republiškega komiteja za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov. 

Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona s tezami za 
osnutek zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose našega 
zbora in Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin, ki sta 
dala skupno poročilo, Komisija za vprašanja borcev NOV, ki je dala poročilo, 
in Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako dala poročilo. Želi predstav- 
nik predlagatelja besedo? Prosim, besedo ima tovariš Franc Godeša! 
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Franc Godeša: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Izvršni svet vam je predložil predlog za izdajo zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o borcih za severno mejo in slovenskih vojnih dobrovoljcih s 
tezami. 

Predlog za izdajo zakona oziroma teze vsebujejo prečiščeno besedilo določb, 
ki so bile objavljene v Uradnem listu SR Slovenije leta 1971 in leta 1973. Be- 
sedilo je tudi zakonodajno-pravno usklajeno in so iz dosedanjega besedila izlo- 
čene tiste določbe, ki so imele značaj prehodnih določb in se ne uporabljajo več. 

Glede zdravstvenega varstva zakon predvideva ureditev, po kateri bi borci 
za severno mejo in slovenski vojni dobrovoljci, ki nimajo pravice do zdravstve- 
nega varstva po drugih predpisih, uživali zdravstveno varstvo po tem zakonu v 
enakem obsegu, kot je določen po predpisih o zdravstvenem varstvu. 

Zakon predlaga nov sistem določanja nadomestila za stroške letnega do- 
pusta, ki naj bi znašalo vsako leto 75 odstotkov mejnega zneska najnižjih po- 
kojninskih prejemkov, ki ga določi Skupnost pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja v SR Sloveniji za tekoče leto. S tem se uvaja avtomatično dolo- 
čanje te pravice, zato odpade potreba, da tak znesek vsako leto z odlokom po- 
sebej določi Izvršni svet. 

Čeprav bi bila potrebna za izvedbo te zakonske določbe nekoliko večja fi- 
nančna sredstva (približno 55.000 dinarjev), se zneski, namenjeni za realizacijo 
zakona o borcih za severno mejo in slovenskih vojnih dobrovoljcih, v nasled- 
njih letih ne bodo zviševali, ampak zniževali zaradi velike umrljivosti te kate- 
gorije borcev. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želijo morda poročevalki od- 
borov in komisij besedo? (Ne želijo.) 

Prehajamo na razpravo. Kdo želi razpravljati? Besedo ima tovariš Jože 
Gabrovšek, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, okoliš 
38, Ljubljana-Siška! 

Jože Gabrovšek: Zbor združenega dela želimo obvestiti, da smo v 
okviru 38. okoliša zavzeli tole stališče: Menimo, da bi bilo treba borcem za 
severno mejo izplačati nominalni znesek brezplačne vozne karte, ki jim pri- 
pada, v kolikor te ne izkoristijo. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Mislim, da ta predlog ne vpliva na da- 
našnji sklep. Če ne želi nihče več razpravljati, predlagam, da sprejme zbor 
tale sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o borcih 
za severno mejo v letih 1918—,1919 in o slovenskih vojnih dobrovoljcih iz vojn 
1912—1918, s tezami za osnutek zakona, se sprejme. 

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

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev predlaganega sklepa? (Ne.) 
Če nihče, predlagam, da preidemo na glasovanje. Kdor je za ta predlog, 

naj prosim glasuje! (140 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? >(2 delegata.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep z večino glasov sprejet. 
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Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na informacijo o 
uresničevanju zakona o visokem šolstvu. 

Informacijo je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ki je za 
svojega predstavnika določil tovarišico Majdo Poljanšek, članico Izvršnega 
sveta in predsednico Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje. 

K tej točki sta bila posebej povabljena predstavnika Univerze v Ljubljani 
in Univerze v Mariboru. 

Informacijo smo prejeli. Obravnavala sta jo odbor za družbenoekonomske 
odnose našega zbora in Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora 
občin, ki sta dala skupno poročilo. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo! Besedo ima tovarišica Majda Poljan- 
šek, članica Izvršnega sveta in predsednica Republiškega komiteja za vzgojo in 
izobraževanje! 

Majda Poljanšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Zakon o visokem šolstvu je, kakor je znano, sprejela Skupščina Sociali- 
stične republike Slovenije leta 1975. Sprejeli smo ga torej v času neposredno 
po kongresih Zveze komunistov in po novi ustavi, to je v obdobju, ko smo 
ob vseh ključnih vprašanjih izzvali številne akcije za uveljavljanje novih druž- 
benopolitičnih in družbenoekonomskih odnosov. 

Tako kot na drugih področjih tudi ob uveljavitvi zakona o visokem šol- 
stvu nismo pričakovali avtomatičnega porajanja samoupravne in progresivne 
zavesti, zlasti še, ker se je zakon nanašal na visoko šolstvo, v katerem sta bila 
tradicionalizem in konzervatizem objektivno pogojena s podedovanim, nam 
tujim izobraževalnim sistemom. 

Z zakonom so vse napredne sile v visokem šolstvu, tako nekateri profe- 
sorji kot tudi študentje v samoupravnih ter političnih organizacijah na univer- 
zah dobili močno orožje za spopad z zastarelo miselnostjo nekaterih in nov 
vzvod za uveljavitev naprednih idej, za notranjo idejno diferenciacijo ob no- 
vih družbenih smotrih visokega šolstva. Hkrati pa smo ob sprejemanju zakona 
vedeli, da je v celoto prizadevanj za preobrazbo visokega šolstva treba pove- 
zati aktivnost družbenih in samoupravnih dejavnikov, zlasti delavcev v zdru- 
ženem delu, ki so kot nosilci samoupravnega planiranja odgovorni in zainte- 
resirani kot uporabniki kadrov za uveljavitev boljše visoke šole, torej za uve- 
ljavitev zakona. 

Vsi napori v prejšnjem desetletju za reformo visokega šolstva so, kot je 
znano, zvodeneli, zlasti zaradi tega, ker so bili zaprti v visoko šolstvo samo, 
v tradicionalni okvir šolske reforme, ob kateri ni bilo dovolj zavestne akcije 
vseh subjektivnih sil. 

Zakon o visokem šolstvu smo zato tesno vezali na uveljavljanje novih 
družbenoekonomskih odnosov kot podlago podružbljanja, v katerem so nosilci 
interesov za visoko šolstvo delavci v združenem delu in učitelji, ki oprav- 
ljajo dejavnost, ter študenti, ki se s študijem usposabljajo za vključitev v proces 
družbenega dela. 

Ko danes ocenjujemo, kako se uresničuje zakon o visokem šolstvu, ne 
moremo mimo ugotovitve, da se je uveljavljal in se uveljavlja v procesu po- 
družbljanja vseh družbenih dejavnosti, v času, ko se šele postopoma uveljavlja 
svobodna menjava dela kot izraz temeljne pravice delavca, da enakopravno 
z drugimi delavci odloča o vseh zadevah družbene reprodukcije, torej tudi o 
šoli, o visoki šoli, v kateri se vse pogosteje izobražuje tudi sam, da bi obvladoval 
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novo tehnologijo, samoupravljanje, izboljševal produktivnost in si zagotovil 
boljše življenjske pogoje. Zato moramo, kljub kritičnosti do visokega šolstva, 
tudi reformo visokega šolstva obravnavati kot del družbene preobrazbe in uve- 
ljavljanja zakona o združenem delu in bi bilo zato nemogoče pričakovati, da bi 
mogla biti hitrejša, kot je uveljavljanje samoupravnega položaja delavca v 
organiziranem združenem delu nasploh. 

Namen informacije o uresničevanju zakona o visokem šolstvu, ki ste jo 
prejeli, ni, da bi kompleksno analizirala in elaborirala celotno problematiko, 
ampak smo v glavnem sledili zahtevi, ki jo je postavil Odbor za družbeno- 
politični sistem Družbenopolitičnega zbora leta 1977, ko je naročil Republi- 
škemu komiteju za vzgojo in izobraževanje, naj spremlja uresničevanje zakona 
o visokošolstvu in o tem obvesti Skupščino SR Slovenije. 

Skladno s tem govori informacija v glavnem o tistih procesih, ki jih je 
bilo mogoče argumentirati tudi s podatki. Zdi se mi, da je to treba uvodoma 
posebej pojasniti, kajti sicer bi informaciji upravičeno očitali, da se nekaterih 
pomembnih vprašanj ne loteva dovolj poglobljeno oziroma da ne obravnava 
celovito vseh odnosov in problemov visokega šolstva. Razprave o informaciji 
o uresničevanju zakona o visokem šolstvu v treh odborih zborov Skupščine, na- 
dalje uvrstitev informacije na dnevne rede zasedanj zborov nekaterih občin- 
skih skupščin in Skupščine mesta Ljubljana in razprave v delegatski bazi bodo 
prav gotovo osvestile učitelje in študente v visokem šolstvu, zlasti pa bodo pri- 
spevale k oblikovanju zavesti v združenem delu, da gre preobrazbo vzgojno- 
izobraževalnega sistema v celoti pojmovati kot družbeno reformo. V luči tega 
odziva na reformo naj še posebej izpostavim nekatera vprašanja, na katera 
informacija sicer kritično opozarja, ki pa so v razpravi dobila nove poudarke 
in osvetlitve, tudi z vidika širših družbenih posledic: prvič, na pomen inten- 
zivnejšega procesa podružbljanja in uveljavljanja dohodkovnih odnosov, dru- 
gič, na učinkovitost študija in tretjič, na usmerjanje študentov v visoko šolstvo. 

Uresničevanje zakona o visokem šolstvu kaže, da smo tudi z njim pospešili 
proces podružbljanja visokega šolstva. S sodelovanjem več kot 600 delegatov 
ustanoviteljev in uporabnikov, med njimi 120 delegatov družbenopolitičnih 
organizacij, in s sodelovanjem študentov in učiteljev v tripartitni sestavi sve- 
tov visokih šol nismo le formalno zadostili zakonu, ampak smo z njim odprli 
proces vplivanja na zasnovo študijskih programov, na sodelovanje z organi- 
zacijami združenega dela in na odpiranje visokega šolstva navzven. 

Za samoupravne sporazume o delegiranju delegatov uporabnikov v svete 
visokošolskih organizacij, za katere je dal pobudo po zakonu ustanovitelj, to je 
bila v vseh primerih, razen pri Fakulteti za sociologijo, politične vede in no- 
vinarstvo, republika, je bilo določeno, da je za področje gospodarstva, poleg 
nekaterih večjih delovnih organizacij, ki so same določile delegate, večino 
delegirala Gospodarska zbornica po panogah, medtem ko je delegate družbeno- 
političnih organizacij delegirala Republiška konferenca Socialistične zveze, 
usklajeno z vsemi družbenopolitičnimi organizacijami. 

Pri delegiranju delegatov uporabnikov v svete visokošolskih organizacij 
pa nismo dovolj uveljavili delegatskih razmerij, ki bi omogočala zagotoviti 
avtentičen interes uporabnikov. V bistvu smo ob posebnih delegacijah, ki jih 
imajo delovne organizacije za področje izobraževanja, ohranili s takšnim na- 
činom delegiranja star, poslanski odnos, dobili smo vrsto zavzetih posameznikov, 
ki svoja stališča niso preverjali v delegatski bazi, to je v svoji delovni organi- 
zaciji. Pri dograjevanju samoupravne organiziranosti bomo zato morali upo- 
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števati nekatere dobre izkušnje Fakultete za sociologijo, politične vede in no- 
vinarstvo, kjer se je Zbor delegatov uporabnikov izkazal kot ustreznejša 
oblika za delegiranje delegatov uporabnikov v Svet fakultete. 

S konstituiranjem zborov uporabnikov v šolah bi lažje zagotavljali tudi 
doslednejšo udeležbo na sejah svetov, predvsem pa bi dosegli, da bi sicer za- 
vzeti posamezniki imeli stališča, preverjena v delegatski bazi, v organizacijah 
združenega dela. Vprašanje delegiranja delegatov uporabnikov v svete visoko- 
šolskih organizacij je zato tesno povezano z uveljavitvijo večjega povezovanja 
visokega šolstva z združenim delom. Za doslednejšo uveljavitev intencij zakona 
bomo morali konstituirati samoupravne interese v enotah izobraževalne skup- 
nosti, ob visokošolskih temeljnih organizacijah, iz katere bo zbor uporabnikov 
delegiral delegate v svet šole. Hkrati pa bodo delegati uporabnikov v okviru 
posebne izobraževalne skupnosti mogli usklajevati vse interese. Prav z obli- 
kovanjem enot ob visokošolskih organizacijah, v katerih bo stekel širši dialog 
ob študijskih programih med uporabniki in visokošolskimi učitelji ter študenti, 
bo mogoče tudi hitreje uveljavljati neposredno menjavo dela. S tem bo visoko 
šolstvo moglo bolj neposredno vključevati tudi znanstvena spoznanja v naše 
delovne organizacije. Gre torej tudi za zagotovitev vzvratnega vpliva na zdru- 
ženo delo, kjer teče, kot nam je znano, bitka za nove samoupravne odnose 
skupaj z bitko za večjo produktivnost, za uveljavljanje sodobne tehnologije 
in organizacije dela. 

V neposrednejšem odnosu bo mogoče tudi bolje usmerjati delavce in štu- 
dente v ustrezne študijske smeri. Visoko šolstvo bo moralo veliko skrbneje 
načrtovati celovit program svoje dejavnosti, saj dosedanji materialni pogoji 
dela marsikje kažejo, da je pretirano obrnjeno le k izobraževalnim skupnostim, 
od katerih ne dobi dovolj sredstev, da bi moglo uresničevati pomembno kul- 
turno dejavnost, poleg izobraževalne, ki jo opravlja. Tu mislim na primer na 
Filozofsko fakulteto, ki opravlja na nekaterih področjih dejavnost izrazitega 
nacionalnega pomena, ki je nihče drug ne more nadomestiti. Gre za obširno 
mednarodno dejavnost, za lektorje, za seminarje slovenskega jezika in po- 
dobno in bi zaradi tega morali v takšnih primerih k menjavi dela vključevati 
tudi druge subjekte, ne samo interesno skupnost za področje vzgoje in izobra- 
ževanja. 

Podobno velja tudi za celotno področje raziskovalnega dela. Ker princip 
celovitega oblikovanja dohodka ni osnova za pridobivanje sredstev delovne 
organizacije, je nedosledno izpeljan tudi sistem delitve po vloženem delu po- 
sameznikov pri uresničevanju programa. Neizdelane in neproučene cene stori- 
tev prav tako ne spodbujajo visoko šolstvo k organiziranju dopolnilnega iz- 
obraževanja diplomantov, hkrati pa je še vedno odprto vprašanje višine šolnin 
za študij ob delu, ki vselej in povsod ne odražajo vloženega dela visokih šol 
v organiziranje študija za študente ob delu, na kar je razprava v odborih še 
posebej opozorila. 

Naslednje vprašanje, ob katerem smo nenehno zaskrbljeni, je učinkovitost 
študija. Nanj ne kaže gledati le z vidika prehodnosti in trajanja študija, čeprav 
smo ob podatku, da je prehodnost iz prvega v drug letnik 62,5 odstotkov, in z 
dolžino trajanja šolanja seveda nezadovoljni. Učinkovitost šole bi morali pre- 
verjati tudi z vidika ustrezne strokovne in družbene usposobljenosti diplo- 
mantov. Uveljavitev sprotnega študija in uvedba pravila, naj študent opravlja 
letnik za letnikom, sicer zvišuje ob enakem številu vpisanih študentov vsako 
leto tudi število diplomantov, ki se izraža v zadnjih treh letih pri vpisanih 
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študentih z indeksom 106, pri diplomantih pa z indeksom 100, hkrati pa sprotno 
preverjanje učinkovitosti študija v visokošolskih organizacijah kaže, da bo 
potrebno odpraviti nekatere pomanjkljivosti v visokih šolah, to je zagotoviti 
učbenike, posodobiti študijske programe, tesneje povezati študij s prakso in še 
okrepiti sodelovanje z marksističnimi centri pri razčiščevanju idejne narav- 
nanosti študija. 

Informacija govori o naporih, ki so bili v tem obdobju storjeni glede 
idejne naravnanosti študija, očitno pa rezultati v celoti ne zadovoljujejo. Če- 
prav ne bi mogli pristati na oceno, da so se vsa prizadevanja v tem obdobju 
na nedružboslovnih visokošolskih organizacijah osredotočila le na uvajanje 
predmeta samoupravljanje s temelji marksizma, pa je res, da so se posamezne 
visokošolske organizacije že pri uvajanju tega predmeta srečavale z resnimi 
težavami. Pomanjkanje ustrezno usposobljenih predavateljev je ponekod resno 
ogrozilo že samo izvajanje tega študija, zato kaže nadalje podpirati organi- 
zacijo podiplomskega interdisciplinarnega študija pri Marksističnem centru iz 
teorije marksizma in samoupravljanja, pa tudi ustrezne napore Fakultete za 
sociologijo, politične vede in novinarstvo. Prav tako pomembno pa je tudi, da 
je to vprašanje deležno pozornosti pri sprejemanju študijskih programov. Le-te 
morajo prek delegatskih in drugih povezav obravnavati neposredni uporabniki 
in ugotavljati, ali študijski programi izhajajo iz marksistične vsebine posamez- 
nih strok. V tem pogledu imajo še posebno nalogo delegati družbenopolitičnih 
organizacij v samoupravnih organih visokošolskih organizacij, pa tudi marksi- 
stični centri pri posameznih visokošolskih organizacijah pri obeh univerzah 
in pri Centralnem komiteju. 

Ne nazadnje je za uveljavljanje idejne naravnanosti visokošolskega študija 
izredno pomemben kadrovski vidik. Z uveljavitvijo novih meril pri izpolnje- 
vanju pogojev za visokošolskega učitelja, smo v visokem šolstvu uveljavili širše 
kriterije, ki dolgoročno gotovo predstavljajo poroštvo za nadaljnjo preobrazbo 
visokega šolstva in tudi večjo učinkovitost. Razveseljiv je zlasti podatek obeh 
habilitacijskih komisij, da je od 1394 habilitiranih učiteljev kar 310 kandidatov 
prišlo iz prakse. 

V zvezi z učinkovitostjo študija naj opozorim še na en problem. Ker mo- 
ramo učinkovitost študija presojati tudi z vidika ustrezne usposobljenosti di- 
plomantov za delo, se moramo vprašati, zakaj se ob obstoječih 340 smereh 
študija na podiplomski ravni vedno znova postavljajo zahteve po odpiranju 
novih smeri, ki bi jih lahko razreševali z organiziranjem interdisciplinarnega 
študija ali s specialističnim študijem na podiplomski ravni. Zdi se, da je čutiti 
premalo usklajevanja med visokošolskimi temeljnimi organizacijami in visoko- 
šolskimi delovnimi organizacijami različnih strok in da se medsebojno sode- 
lovanje zapira predvsem v okvire posameznih fakultet. Mislimo, da imata pri 
tem prešibko spodbujevalno vlogo tudi obe univerzi, ki bosta morali v pri- 
hodnje postati učinkovitejše mesto za dogovor o uveljavljanju interdisciplinar- 
nega in multidisciplinarnega študija. 

Ob vprašanjih učinkovitosti študija bomo morali v prihodnje povečevati 
tudi odgovornost samih študentov, ki zaradi povečanih možnosti za pridobiva- 
nje štipendij in zaradi izgradnje domskih kapacitet dobivajo boljše pogoje za 
študij. Prek svetov letnikov študentov bo zato potrebno okrepiti delegatska 
razmerja študentov in zagotoviti njihov večji vpliv tudi v svetih. 

Na koncu mi dovolite, tovarišice in tovariši delegati, da se zaustavim še 
ob slabostih, ki jih srečujemo ob vsakoletnih vpisih na visoke šole. Poglavitnih 
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vzrokov za neskladja pri vpisih med družboslovnimi in tehničnimi vedami, o 
katerih sta razpravljala odbora vašega zbora, ni mogoče odpravljati v visokem 
šolstvu samem, ampak so vzroki za ta pojav širši. Potrebno pa je postaviti za- 
htevo, da bi študij ob delu organizacijsko in vsebinsko prilagodili znanju de- 
lavcev, ki stopajo v študij. Neskladje zaradi tretjine študentov, ki študira ob 
delu, in njihova pretežna odločitev za študij družbenih ved zahtevata dosled- 
nost pri usmerjanju v študij tako mladih kot odraslih. Da bi dosegli večjo 
usklajenost študirajočih s potrebami združenega dela, smo se v zadnjih letih 
posluževali tudi nekaterih drugih ukrepov. V javnosti je našla odmev predvsem 
omejitev vpisa na nekatere smeri visokošolskega študija. Uveljavitev tega 
ukrepa pa je pokazala troje. 'Prvič, da so se ukrepa omejevanja študija kot 
zakonske možnosti celo v isti panogi posluževale samo nekatere visokošolske 
organizacije, drugič, da zaradi meril Izobraževalne skupnosti Slovenije, v ka- 
terih je število študentov pomemben del dohodka visokošolske organizacije, 
marsikatera visoka šola iz materialnih razlogov ni sledila izkazanim družbe- 
nim potrebam po številu kadrov, ampak je vpis sprostila, in tretjič, da se na 
nekaterih visokih šolah oziroma fakultetah, kjer so dobili soglasje k omejitvi 
vpisa ali pa so omejitev vpisa samo najavili, ni prijavilo zadostno število 
kandidatov k vpisu. 

To po svoje seveda tudi vpliva na odliv s teh fakultet na družboslovne 
smeri, o čemer se bomo verjetno lahko prepričali, ko bomo zbrali podatke o 
letošnjem vpisu. 

Prav zato bomo letos že sedaj pričeli s pripravami na usmerjanje vpisa, 
tako že zaposlenih, da bi se le-ti bolj usklajeno s potrebami svojih delovnih 
organizacij odločali za študij, prizadevali pa si bomo tudi za večjo povezanost 
visokega šolstva s srednjimi šolami glede usmerjanja učencev. 

Pri vseh vpisih, tako v srednjem kot tudi v visokem šolstvu, pa bomo 
morali vztrajati pri uskladitvi kadrovskih potreb z načrti družbenoekonom- 
skega razvoja, pri čemer bodo morale zlasti posebne izobraževalne skupnosti 
prek svojih enot ob šolah bolj dosledno uveljavljati sprejeto politiko pri 
vpisovanju. 

Tovarišice in tovariši delegati! Znano vam je, da je v pripravi osnutek 
zakona o usmerjenem izobraževanju. Ker je tematika, ki jo obravnava infor- 
macija o uresničevanju zakona o visokem šolstvu v bistvu sestavni del si- 
stema usmerjenega izobraževanja, nam bodo vsa vaša stališča iz današnje raz- 
prave in razprave, ki je bila po terenu, pomagala pri oblikovanju osnutka za- 
kona o usmerjenem izobraževanju. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Ali želi poročevalec Odbora 
poročilo ustno dopolniti? i(iNe želi.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima Dušan Stanjko, delegat 
za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 38. okoliš! 

Dušan Stanjko: "Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov iz okoliša 38, Skupščina občine Ljubljana-Siška, s področja 
gospodarstva se pridružuje stališču Odbora za družbenoekonomske odnose 
Skupščine občine Ljubljana-Šiška, ki se glasi: Sprejemamo informacijo o 
uresničevanju zakona o visokem šolstvu, pri tem pa ugotavljamo, da so še 
stvari, ki so še nedorečene, kot na primer pravilno usmerjanje v izobraževanje 
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in veliki problemi pri tehničnih poklicih, ki jih občuti združeno delo, tako v 
rednem visokošolskem izobraževanju kot v izobraževanju ob delu. 

Skupščini predlagamo, da da pobudo Republiškemu komiteju za vzgojo 
in izobraževanje, da organizira širšo družbeno akcijo za večje usmerjanje v 
deficitarne poklice. 

Na osnovi sklepov Zbora združenega dela Skupščine občine Ljubljana- 
Siška ima skupina delegatov 38. okoliša še naslednje pripombe: 

1. Z boljšo organizacijo študija, izpitnih rokov ter programov študija se 
mora osip študentov znižati. 

2. Visokošolske organizacije se morajo hitreje prilagajati potrebam te- 
meljnih organizacij združenega dela pri usklajevanju učnih programov ter 
odpiranju dislociranih oddelkov. 

3. Potrebno je dokončno rešiti probleme o strokovnih nazivih ter po- 
manjkanja učbenikov. 

4. Za študij ob delu naj se šolnina za dobo, ki je predvidena v statutu 
šole, ne bi plačevala v obliki prispevka študenta. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi besedo? Besedo 
ima Martin Ahlin, delegat za Zbor združenega dela s področja kulture in pro- 
svete, 1. okoliš, Ljubljana-Center! 

Martin Ahlin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za področje kulture in prosvete iz 1. okoliša je na svoji 
seji 22. 9. 1978 obravnavala informacijo o uresničevanju zakona o visokem 
šolstvu ter je ob upoštevanju gradiva, ki ga je na 5. seji Zbora združenega dela 
občinske skupščine Ljubljana-Center posredovala 35. konferenca delegacij 
Zbora združenega dela, sprejela naslednje pripombe in ugotovitve: 

1. Kljub temu, da daje informacija razmeroma celovit in širok pregled 
problematike, ki se nanaša na uresničevanje zakona o visokem šolstvu, ugotav- 
ljamo, da so posamezni problemi po poglavjih obravnavani preveč splošno ter 
da vsebuje informacija preveč naštevanja dejstev ter premalo kritične analize, 
še posebno take, ki bi ob posameznih problemih upoštevala tudi posebne raz- 
mere na posameznih visokošolskih zavodih. 

2. V razpravi o tretjem poglavju informacije, ki obravnava preobrazbo 
visokegd šolstva v usmerjeno izobraževanje, je bilo ugotovljeno, da niti posa- 
mezne visokošolske organizacije niti univerza kot celota niso bile pritegnjene 
pri preobrazbi visokega šolstva v usmerjeno izobraževanje. Ker informacija 
tega dejstva ne navaja, menimo, da so ugotovitve o premajhni povezanosti vi- 
sokega šolstva s srednjim šolstvom in ostalimi izobraževalnimi organizacijami 
ter ugotovitve o premajhnem sodelovanju visokega šolstva pri oblikovanju 
programov za usmerjeno izobraževanje, lahko neupravičeno razumljene tako, 
kot da je krivda za tako stanje zgolj na strani visokošolskih zavodov. 

Menimo, da bi moralo visoko šolstvo postati eden od nosilcev preobrazbe 
visokega šolstva v usmerjeno izobraževanje. 

3. Informacija se nam zdi pomanjkljiva tudi v četrtem poglavju, ki ob- 
ravnava učinkovitost študija. Menimo, da bi bila informacija stvarnejša, če 
bi namesto navajanja absolutnega števila diplomantov posredovala v od- 
stotkih izraženo razmerje med številom vseh vpisanih in številom diplomantov 
za vsako leto posebej. 

2» 
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Izračunali smo na primer, da je to razmerje v letu 1977 za 1 odstotek 
manjše kot v letu 1967, to se pravi deset let nazaj. To je obdobje, ki ga in- 
formacija zajema. 

4. Priloga 3 k informaciji, ki ponazarja strukturo študentov, pove, da 
kaže način študija na velika nesorazmerja pri izbiri vrste visokošolskega štu- 
dija. Tega nesorazmerja informacija ne analizira, problematika pa je le delno 
zajeta v poglavju o študiju ob delu. 

Menimo, da je tudi to ena od pomanjkljivosti informacije. 
Pri analizi te problematike bi bilo po našem mnenju potrebno obravna- 

vati raven pouka na srednjih šolah, zlasti pri predmetih, kot so matematika, 
fizika, kemija in biologija, potrebno pa bi bilo pritegniti v obravnavo tudi po- 
litiko štipendiranja ter s tem v zvezi tudi načrtovano strokovno kadrovsko 
politiko, glede na predvideni razvoj naše republike, ter upoštevati razmere 
in zahtevnost študija na posameznih visokošolskih zavodih. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovarišica Neva Guček, dele- 
gatka za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 16. okoliš! 

Neva Guček: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Delegati za 
Zbor združenega dela iz 16. okoliša smo na svoji seji dne 27. 9. 1978 obravna- 
vali informacijo o uresničevanju zakona o visokem šolstvu in imamo naslednje 
pripombe: 

1. Visokošolski zavodi, združeni v Univerzo v Mariboru, so imeli pri ures- 
ničevanju zakona o visokem šolstvu določene prednosti, saj so nekatere re- 
formne elemente razvijali že pred tem, dejansko še pred svojo ustanovitvijo 
v letu 1959 oziroma 1960. Predvsem so bili to: študij ob delu, sodelovanje po- 
rabnikov in študentov pri upravljanju šol, konfrontacija študijskih usmeritev, 
načrtov in programov s potrebami gospodarstva, usmerjenost v ustvarjalno 
raziskovalno delo in drugo. 

2. Razvoj šol po obsegu je šel po tejle poti: tri višje šole so prerasle 
v visoke šole, šole so odpirale dislocirane oddelke za redni študij in organizi- 
rale študij ob delu, prirast študentov je bil iz leta v leto večji in naraslo je 
število učiteljev in sodelavcev. 

3. Na področju izobraževalnega delovanja šol za potrebe združenega dela 
nas doseženi rezultati le deloma zadovoljujejo. K usklajevanju izobraževalnega 
dela šol prispeva dejstvo, da se študentje ob delu na šolah Univerze v Mari- 
boru po večini vpisujejo tako, da šolnino plačajo njihove delovne organizacije. 
K temu prispeva tudi odpiranje nekaterih oddelkov oziroma smeri na izrecno 
željo ali ob organizirani podpori določenih organizacij združenega dela ozi- 
roma njihovih asociacij, dislocirani oddelki pa so bili vsi ustanovljeni na iz- 
recno pobudo tamkajšnjih organizacij združenega dela in družbenopolitičnih 
skupnosti. 

Na posameznih šolah so tudi poskusili planirati za srednjeročne potrebe 
združenega dela število diplomantov. Zaradi neutečenosti celotnega sistema pla- 
niranja kadrov, pa tudi zaradi tega, ker sistem usmerjenega izobraževanja še 
ni uveden, poskusi planiranja niso rodili sadov, čeprav je v zadnjih letih opa- 
ziti izboljšanje notranje strukture vpisa in diplomantov po usmeritvah posa- 
meznih šol, z večjo usmeritvijo v oddelke, ki so bili prej zelo deficitarni, po 
vpisu in po diplomantih. S tega vidika je potrebno ocenjevati tudi načrte o 
nadaljnjem razvoju visokih in višjih šol Univerze v Mariboru, saj pobude za 



6. seja 21 

razširitev prihajajo od uporabnikov, ki so v teh primerih večinoma tudi pri- 
pravljeni prispevati svoj delež za financiranje. 

4. Bolj kot na izobraževalnem se je svobodna menjava dela z združenim 
delom, predvsem v gospodarstvu, razvila na raziskovalnem področju, včasih 
celo na račun pedagoškega dela, ki dopušča učiteljem razmeroma majhne mož- 
nosti za intenzivnejše ali obširnejše raziskovalno delo. Kljub temu so šole 
prevzele nekatere obširne raziskovalne projekte ter sklenile samoupravne spo- 
razume in pogodbe o sodelovahju na raziskovalnem področju z organizacijami 
združenega dela v gospodarstvu. Pri tem je mogoče kot posebnost omeniti, da 
so mariborske šole bolj usmerjene na raziskave, ki jih naročajo posamezne go- 
spodarske organizacije, kot na raziskave, ki jih razpišejo razni skladi. Tako je 
na primer na Visoki ekonomsko-komercialni šoli Raziskovalna skupnost Slo- 
venije financirala 1977. leta 4 naloge, Gospodarska zbornica 1, organizacije 
združenega dela pa 23 nalog. 

Med uspešno obliko raziskovalnega delovanja štejemo tudi diplomske na- 
loge študentov in magistrska dela. Večina njih se nanaša na problematiko do- 
ločene organizacije in vsebuje tudi uporabne rešitve za organizacijo proizvod- 
nje in poslovanja, vrednotenje dela, investicije, marketing, kadrovanje, kon- 
strukcije, študije dela, postopno uvajanje novih tehnologij, računalniške pro- 
grame in drugo. Za potrebe združenega dela v gospodarstvu se šole ukvarjajo, 
poleg raziskovalnega in rednega pedagoškega dela, tudi s permanentnim iz- 
obraževanjem in svetovalnim delom, ki ga v organizacijah zelo cenijo, učite- 
ljem pa pomeni možnost vzdrževanja stalnega stika s prakso. [Na Tehnični vi- 
soki šoli pa so za potrebe organizacij združenega dela izdelovali prototipe, spe- 
cialne naprave, odgovarjali na konkretna vprašanja oziroma naročila s pod- 
ročja merilne problematike, raziskave materialov, izdelovali konkretne analize 
in drugo. 

5. Postopek vsakoletnega presojanja, kako visokošolski učitelji izpolnju- 
jejo naloge v nazivu, za katerega so bili izvoljeni, še ni uveljavljan na vseh 
šolah, vendar ne bi mogli reči, da je pri tem značilen formalističen pristop, 
kot je v informaciji zapisano, pač pa je res, da še ni izdelana metodologija, 
še manj pa poenotena. Pri postopku ocenjevanja sodelujejo vsi upravljalci, tudi 
uporabniki, študenti in učitelji. Te svoje naloge ne izpolnjujejo formalistično, 
kar je videti tudi iz razprav o takih ocenah na svetih šol. Študentje so vsi, ne 
zgolj pri ocenjevanju, še posebej vključeni v anketo, ki ocenjuje pedagoško 
delo vsakega učitelja oziroma predmeta posebej. 

6. Prehod na nove odnose pri financiranju Univerze je potekal brez za- 
petljajev in težav, ker so šole in združenja visokošolskih zavodov, sedaj v Uni- 
verzi, že dolga leta na podlagi samoupravnega sporazumevanja in združevanja 
združevala, prej dodatna, sedaj pa že tretje leto celotna sredstva, potrebna za 
financiranje skupnih nalog, ki jih opravlja Univerza, pa tudi obštudijsko 
dejavnost, računalništvo in telesno vzgojo, ki se združeno opravlja na Peda- 
goški akademiji v Mariboru. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Ivica 
Kavčič, delegatka iz Idrije! 

Ivica Kavčič: Tovarišice in tovariši delegati! Informacijo o uresni- 
čevanju zakona o visokem šolstvu smo na sestanku skupine delegatov s pod- 
ročja gospodarstva naše občine obravnavali z velikim zanimanjem. Delegati 
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iz vseh gospodarskih panog smo izoblikovali skupna stališča, za katera smo 
menili, da naj bi jih posredovali na današnji seji zbora. Mnenja smo bili, da 
je potrebno izrabiti to priložnost in pokazati na najbolj pereče probleme, ki 
ovirajo uresničevanje osnovnih načel iz resolucije naših partijskih kongresov, 
ki govori o tem, da je treba zagotoviti skladnost izobraževalnih interesov po- 
sameznikov z interesi in potrebami združenega dela in družbenega razvoja na- 
sploh, da je skratka treba doseči celovit in povezan sistem izobraževanja za 
delo, ob delu in iz dela. 

Predvsem menimo, da sistem visokega šolstva ni izločen iz združenega 
dela, temveč da je njegov bistveni sestavni del. Zato menimo, da je potrebno 
dosledno vztrajati pri nujnosti izdelave in sprejemanju dolgoročnih razvojnih 
proizvodnih programov v sleherni temeljni organizaciji združenega dela in da 
le na osnovi dolgoročnih programov izdelani projekti razvoja lahko dajo pravi 
odgovor o potrebnem številu ustreznih kadrov. Le na podlagi potrebe zaposlen 
kader lahko dobi pravo oceno in pravo mesto v reprodukcijskem procesu. Sti- 
hijsko nameščanje kadra ima lahko za posledico razvrednotenje strokovnega 
dela in mnogokrat slabo počutje marsikaterega mladega strokovnjaka, ki pride 
v nerazvito sredino in ne more razviti in dati znanja, ki ga je pridobil v šoli. 

Zavedamo se tudi, da tako kot ni mogoč uspešen družbeni razvoj brez 
utrjenih usmeritev, ki nam jih dajejo na marksističnih osnovah zasnovane 
družboslovne in ekonomska znanost, tako le-ta tudi ni mogoč, če tej znanosti 
ne sledi usmerjena praksa, v kateri sodeluje armada dobro strokovno uspo- 
sobljenih kvalificiranih delavcev, tehnikov, inženirjev in ekonomistov. Zave- 
damo se tudi, da morajo biti profili tehničnih strokovnjakov taki, da bodo v 
čim krajšem času po dokončanem študiju usposobljeni sprejemati in uspešno 
opravljati odgovorna dela v gospodarstvu. 

Ob jasnih smereh razvoja so jasne tudi potrebe po znanju, ki naj ga pri- 
dobi študent v šoli. Ob zavzetem, ustvarjalnem delovnem dogovoru, v katerem 
morajo sodelovati strokovnjaki iz prakse, je lahko in je treba opredeliti take 
smeri in take programe šolanja, ki bodo dejansko izobraževali za delo in ne za 
izobraževanje, ki je samo sebi namen in ki v praksi ne more dati rezultatov. 
Ob pravilnem programiranju in usmerjanju študentov ter sorazmernem vred- 
notenju dela se nam ne bi dogajalo, da bi se na primer tehnik, ki je dober kon- 
struktor in ima večletno prakso, vpisal na komercialno šolo ali šolo za orga- 
nizacijo dela ali upravno šolo, ne zato, ker bi ga to delo veselilo ali ker bi po- 
trebe dela to narekovale, temveč zato, ker mu ta šola omogoča študij ob delu, 
ker ve, da bo tak študij ob delu zmogel, medtem ko je vprašanje, če bi tehnič- 
nega, in ker ve, da bo po končanem študiju dobil mogoče celo boljše plačano, 
vsekakor pa po položaju bolje ovrednoteno delovno mesto. 

Rezultati tega se kažejo tudi v številkah iz tabel pri omenjeni informaciji, 
in sicer se 76 % študentov ob delu izobražuje za družboslovne smeri, le 19 % 
pa za tehniške smeri. Ni potrebno posebej dokazovati, kako lahko tako stihijsko 
izobraževanje škodljivo vpliva na naš nadaljnji razvoj. 

Menimo, da bi bilo ob ustvarjalnem delovnem dogovoru mogoče uskla- 
diti delovne programe in jih močneje prilagajati zahtevam prakse. Ni na pri- 
mer razumljivo, zakaj se morajo vedno nove in nove generacije inženirjev 
spopadati s težavami zato, ker jim šola ne da osnovnega znanja iz ekonomike 
poslovanja, zakaj v šoli ne slišijo na primer največkrat ničesar o fiksnih in 
variabilnih stroških in podobnem, ko nam je vendar že dolgo znano, da mno- 
žica strokovnega kadra, ki se napoti v neposredno proizvodnjo, ne more le-te 
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uspešno opravljati brez osnovnega znanja ekonomike. In če se že ne moremo 
dogovoriti za izpopolnitev rednih študijskih programov, bi se morali dogo- 
voriti vsaj za nujno potrebno nenehno dodatno izpopolnjevanje po študiju, ob 
delu, za posamezna določena področja. Ce hočemo namreč slediti sodobnim 
tokovom znanosti in tehnike, ki so izredno hitri, je izpopolnjevanje v obliki 
rednih seminarjev na šoli za strokovni kader iz prakse nedvomno nujna za- 
hteva časa. 

Tovarišice in tovariši delegati! V razpravi sem skušala zajeti le nekaj 
bistvenih pripomb, ki smo jih izoblikovali v razpravi v naši skupini. Menimo, 
da je vsekakor potrebno to področje temeljito, kompleksno in vsestransko ob- 
delati in hitreje uresničevati zakon o visokem šolstvu in s tem seveda tudi 
zakon o združenem delu. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovarišica Sonja Maric, de- 
legatka za Zbor združenega dela s področja kulture in prosvete, 4. okoliš, 
Maribor! 

Sonja Marič: Spoštovani tovariš predsednik, spoštovane tovarišice in 
tovariši! . / ^ 

Kot delegatki za področje kulture in prosvete skupine delegatov 4. okoliša 
in kot delavki Pedagoške akademije v Mariboru mi dovolite, da posredujem 
nekaj stališč do ugotovitev, zapisanih v Informaciji o uresničevanju zakona o 
visokem šolstvu, in sicer: 

Pedagoška akademija v Mariboru je omenjena med visokošolskimi zavodi, 
ki so v času po uveljavitvi zakona kazali težnje po preraščanju v fakultetne 
zavode. Omenjena je v kontekstu, ki ne ustreza dejanskim razmeram. Ta šola 
ni izoblikovala nobenega predloga zg statusne spremembe, ker ji to v nobenem 
primeru ni potrebno, saj je bila leta 1961 ustanovljena kot visoka šola, ki pa 
bo organizirala začasno le prvostopenjski študij, in to za tako dolgo, dokler 
bodo tako narekovale družbene potrebe. Povsem jasno nam je, da je stvar 
najširše družbene presoje, kdaj so in ali bodo nastopili pogoji za podaljšanje 
izobraževanja učiteljev, kar je osnovna dejavnost naše visokošolske delovne 
organizacije. 

Upoštevaje takšna izhodišča se je Pedagoška akademija v Mariboru s svo- 
jimi predlogi vključila v načrte za reševanje kritičnega kadrovskega primanj- 
kljaja na področju usmerjenega izobraževanja, kar seveda pomeni, da bo 
segla tudi prek dveletnega (prvostopenjskega) izobraževanja. Vendar je to se 
najmanj pravni problem, zaradi tega se v tej smeri tudi ne trudimo, temveč 
skušamo priti do jasnih izračunov družbenih potreb ter do čim popolnejšega 
soglasja s sorodnimi visokošolskimi zavodi o vsebinskih vprašanjih šolanja po- 
sameznih profilov pedagoških kadrov za usmerjeno izobraževanje. Ce se o tem 
sporazumemo, potem tudi noben formalen razlog ne more ogroziti družbeno 
dogovorjene akcije, kot nasprotno nismo prepričani, da bi nam neka formalna 
statusna sprememba avtomatično razrešila zapletena vprašanja, ki neizogibno 
terjajo konkretno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje. 

Ne zanikamo pa našega trdnega in večkrat javno izpovedanega stališča, da 
ne bo mogoče več dolgo odlagati kritičnega premisleka o tem, ali si Slovenija 
res ne more dovoliti izdatnejšega izobraževanja učiteljev osnovnih šol. Opozar- 
jamo, da pri tem ne gre za Pedagoško akademijo v Mariboru, temveč za slo- 
venski učiteljski poklic, kar je neprimerno širši problem od takšne ali dru- 
gačne spremembe na tej ali oni šoli. 
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Doslej smo ob tem opozarjali na evropske primerjave, kjer smo se znašli v 
skupim tistih maloštevilnih držav, ki edine še ostajajo pri višješolski izobrazbi 
učiteljev, in se to pretežno samo za razredno stopnjo. Od letošnjega leta je do- 
bilo to vprašanje še bistveno novo dimenzijo, saj smo začeli v tem pogledu zao- 
stajati tudi za drugimi našimi republikami. To pa niti približno ni več formalno 
vprašanje ali vprašanje, ki bi zadevalo le obe pedagoški akademiji, ki v sloven- 
skem prostoru izobražujeta tovrstni kader, temveč gre za ključno vprašanje 
družbenega razvoja, ki ima tudi pomembne materialne posledice. Hvala lepa. 

^ Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovarišica Klavdija Davido- 
vic, delegatka za Zbor združenega dela s področja prosvete in kulture, 3. okoliš! 

j t' K
i

1fI?1'3 Davidovič: Tovariš predsednik," tovarišice in tovariši delegati. Skupina delegatov 3. okoliša za kulturno-prosvetno področje je na 
seji dne 25.^ septembra 1978 razpravljala o informaciji o uresničevanju zakona 
o visokem šolstvu in imela naslednje pripombe: 

Gradivo je sicer dober oris problematike, potrebno pa bo nekatere stvari 
poglobiti, preden se resno lotimo preobrazbe usmerjenega izobraževanja. Vklju- 
čili bi lahko še več empiričnih ocen, na primer trajanje študija, vpis v prvi 
letnik, kadrovske potrebe, razlike in značilnosti visokošolskih delovnih organi- 
zacij, struktura študentov po občinah, predizobrazbo novincev in podobno. 

Nekaterih učinkov zakona še ni mogoče ugotoviti, saj traja »proizvodni« 
proces v visokošolskem študiju vsaj štiri leta. Najpomembnejši rezultati se po- 
kažejo sele v praksi diplomantov. Pomembno je zato stalno, analitično sprem- 
ljanje problematike. Povezovanje vseh strokovnih služb na tem področju v 
skupnem delovnem programu, je vedno bolj nujno. Premajhna je koordinacija 
med službami interesnih skupnosti, zavodov za statistiko, Komitejem za vzgojo 
m izobraževanje, Zavodom za družbeno planiranje, obeh univerz in tako dalje. 
Sodelovanje m sporazumevanje je zlasti pomembno pri usmerjanju v študij 
in pri razvoju informacijskega sistema, ki bo omogočal in podpiral usmerjanje 
kandidatov in visokošolske dejavnosti po potrebah združenega dela. Moderni- 
zacija administracije je nujna. Nekaj dobrih izkušenj imamo z uvedbo enotne 
prijave za vpis. 

Premalo je le ugotavljati, katerih določb zakona nismo uresničili. Jasno bo 
potrebno pokazati na tiste, ki so bili zadolženi za realizacijo, in sprožiti ugo- 
tavljanja odgovornosti, kot na primer za samoupravni sporazum iz 53. člena 
ali za statute. Zato bi kazalo priporočiti naslednje: 

— Koordinacijski odbor za poklicno usmerjanje pri Komiteju za vzgojo 
in izobraževanje naj bi čimprej pripravil samoupravni sporazum iz 53. člena 
zakona. Kot je znano, je Center za razvoj univerze, na pobudo Univerze v 
Ljubljani ze pred časom pripravil osnutek, vendar se proces sporazumevanja 
med v zakonu omenjenimi dejavniki ni sprožil, razen nekaterih konkretnih 
delovnih dogovorov, na primer glede prijave za vpis. 

Potrebno bi bilo oblikovati delovna telesa in komisije, ki bi pripravile 
vse potrebno za pripravo in sprejetje splošnih aktov, statutov in sporazumov 
za visokošolske delovne organizacije, ki jih doslej še nimajo. V teh telesih naj 
bi poleg predstavnikov Skupščine sodelovali predstavniki ustreznih interesnih 
skupnosti in člani svetov visokošolskih delovnih organizacij, to je študenti, de- 
lavci in uporabniki. Določiti bi morali rok za sprejetje teh aktov. 
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— Pomanjkljivost zakona je odsotnost kazenskih določb, zato bi veljalo 
v zakonu o usmerjenem izobraževanju precizneje opredeliti odgovornosti in 
sankcije. 

—■ Morali bi spodbuditi delovanje občinskih izobraževalnih in drugih in- 
teresnih skupnosti za usmerjanje mladine in delavcev v študij. Odsotnost teh 
dejavnikov ter njihovo neusklajeno delovanje povzroča stihijo, zlasti pri študiju 
ob delu. 

— Za boljše delovanje informacijskega sistema oziroma modernizacijo 
visokošolske administracije bi morali dosledneje izvajati tudi druge zakone in 
predpise, na primer o matični številki občana, služenju vojaškega roka, o zdrav- 
stvenem varstvu ali pokojninskem zavarovanju. S tem bi dvigali učinkovitost 
in kakovost študija, preprečevali navidezni vpis in omogočali boljši pregled 
na porabo sredstev. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Se kdo želi besedo, prosim? Besedo ima 
tovarišica Marija Rafolt, delegatka za Zbor združenega dela s področja go- 
spodarstva, 16. okoliš! 

Marija Rafolt: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Pri obravnavi informacije o uresničevanju zakona o visokem šolstvu smo de- 
legati 16. okoliša, Maribor in iLenart, še posebej razpravljali o problemu pre- 
oblikovanja Višje pravne šole v Mariboru v visoko šolo. Pri tem smo ugotovili, 
da se kljub skrbno pripravljeni analizi o uresničevanju zakona o visokem šol- 
stvu, ki je dana v informaciji za današnjo sejo, ne moremo v celoti strinjati 
z nekaterimi ocenami, zlasti glede prizadevanja nekaterih visokošolskih orga- 
nizacij Univerze v Mariboru, da organizirajo študij na drugi stopnji, kot tudi 
glede stališč, ki so v informaciji močno poudarjena, to je o predimenzionira- 
nosti družboslovja, zlasti pri študiju ob delu. 

Z oceno, da je iniciativa posameznih šol v okviru mariborske univerze, 
zlasti Višje pravne šole, za preraščanje na visoko stopnjo v nasprotju z druž- 
benimi potrebami po tovrstnih kadrih, se ne bi mogli v celoti strinjati. Ze 
več let mariborske visokošolske organizacije, zlasti pa Višja pravna šola, ži- 
vijo pod stalnim pritiskom sredine, v kateri delujejo in ki zahteva organizi- 
ranje študija na visoki stopnji. Na pravni šoli zaradi pomanjkanja diplomi- 
ranih pravnikov, očitno pomanjkanje teh kadrov pa je tudi v širšem slovenskem 
prostoru. 

Iniciativa Višje pravne šole, da začne s postopkom za preraščanje v visoko 
šolo, je bila v skladu s sklepom Izvršnega komiteja CK ZKS maja 1975, ki je 
izrecno narekoval potrebo, da se v Mariboru čimprej organizira študij na 
visoki stopnji in da naj bi se pripravili programi, ki bi usposabljali diplomira- 
nega pravnika za potrebe združenega dela. 

V zvezi s tem je šola izdelala elaborat, ki je bil v preteklem letu objavljen 
v Gospodarskem vestniku. Osnovna izhodišča v elaboratu glede potreb po 
diplomiranih pravnikih in usmerjenosti študijskega programa so podprle orga- 
nizacije združenega dela. Šola in Gospodarska zbornica sta zbrali več sto 
mnenj gospodarskih organizacij o potrebi organiziranja študija na visoki stop- 
nji v Mariboru. 

V letu 1976 je SZDL organizirala javno razpravo o tem vprašanju in je 
11 medobčinskih svetov SZDL podprlo idejo o preosnovanju Višje pravne šole 
v visoko. Kljub tako izraženi podpori pa se v informacijah oblikuje ocena, da 
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prizadevanje po preraščanju ni v skladu z družbenimi prizadevanji in da se s 
tem podpirajo težnje po širjenju družboslovnih šol. 

Mimogrede naj pripomnimo, da se z reorganiziranjem Višje pravne šole 
v visoko šolo ne bo povečalo število oseb, ki bi se zaposlovale na neproizvod- 
nih področjih, saj bi z organiziranjem študija na visoki stopnji vpisovali le že 
obstoječi kader, ki tudi sicer ne bi opravljal del in nalog v proizvodnji. Sicer 
pa je težko ocenjevati, ali je na primer pravnik, ki dela v proizvodnem tozdu, 
neproizvodni delavec. 

Sodišča združenega dela, pravobranilci družbenega samoupravljanja in 
drugi družbeni dejavniki ocenjujejo, da razvoj samoupravljanja zaostaja tudi 
zaradi pomanjkanja strokovnjakov pravnikov, ki bi se aktivno vključevali s 
svojim strokovnim delom na ta področja. 

Gospodarska zbornica Slovenije je ob vprašanju preraščanja višje šole v 
visoko ugotovila, da je v Sloveniji dovolj diplomiranih pravnikov. Do te ugo- 
tovitve je prišla tako, da je upoštevala plansko predvideno število potreb 
po diplomiranih pravnikih in ga primerjala s trenutnim številom diplomiranih 
pravnikov v Sloveniji. Na podlagi takšnega izračuna se je izkazalo, da bo leta 
1980 primanjkovalo le 10 diplomiranih pravnikov, če nihče ne diplomira ozi- 
roma preneha z delom. Planske potrebe za 1980 predvidevajo 2660 diplomiranih 
pravnikov. Trenutno pa je v Sloveniji zaposlenih 2650 diplomiranih pravnikov. 
Na podlagi takšnih ugotovitev, ki pa nikakor niso odsev dejanskega stanja, je 
Gospodarska zbornica zavrnila predlog Višje pravne šole, da se preosnuje v 
visoko šolo. 

Upoštevajoč, da programi potrebnih profilov kadra niso izdelani po enotni 
metodologiji in da se tudi v praksi ne obnesejo vedno zaradi različnih spre- 
memb, bi bilo potrebno problematiko potreb po diplomiranih pravnikih v SR 
Sloveniji temeljiteje proučiti in dejansko analizirati vsa dela in naloge, ki jih 
diplomirani pravniki opravljajo, in v skladu s tem tudi obravnavati razvoj 
Visoke pravne šole. 

Sicer pa se preraščanja Višje pravne šole v visoko ne bi smeli lotiti iz- 
ključno zaradi potreb po diplomiranih pravnikih, temveč bi morali tudi upo- 
števati potrebe po razvoju pravne znanosti v okviru Univerze v Mariboru, po- 
trebe po interdisciplinarnem študiju, kompletiranju Univerze v Mariboru in 
organiziranju pravne strokovne pomoči za organizacije združenega dela v 
vzhodni Sloveniji, organiziranju dopolnilnega izobraževanja pravnih in drugih 
kadrov, organiziranju raziskovalnega dela in podobnem. 

Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu Skupščine 
občine Maribor je analizirala okoli 100 samoupravnih splošnih aktov s pod- 
ročja razporejanja čistega dohodka in delitve sredstev za osebne dohodke in 
pri tem zasledila, da vsebujejo ti akti vrsto pomanjkljivosti in neustreznih 
opredelitev. Po temeljiti analizi in razgovorih v temeljnih organizacijah je bilo 
ugotovljeno, da v združenem delu ni ustreznih kadrov, ki bi bili usposobljeni 
predlagati delavcem najprimernejše rešitve. Preobrazba izobraževanja ni sle- 
dila zahtevam in spremembam v združenem delu. Pri pregledu aktov Komi- 
sija tudi ni ugotovila zavestnih odporov do opredelitev v zakonu o združenem 
delu, temveč pomanjkanje znanja oziroma pomanjkanje ljudi, ki bi podrobneje 
poznali to področje. Ta ugotovitev je vodila tudi Zbor združenega dela Skup- 
ščine občine Maribor, da je na svoji 2. seji sprejel sklep o čimprejšnjem pre- 
hodu Višje pravne šole v visoko šolo. 
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Pri kritiki ekspanzije družboslovnih šol ni mogoče obravnavati vseh šol 
enako. Potrebno bi bilo težnje posameznih šol obravnavati ločeno. Kritične pri- 
pombe glede velikega števila vpisanih študentov na družboslovnih šolah je po- 
trebno obravnavati z vidika števila diplomantov, saj prav zaradi velikega šte- 
vila vpisanih študentov na šolah, ki nimajo ustreznih pogojev za študij tako 
velikega števila študentov, diplomira le manjši odstotek vpisanih študentov. 
Pobude, ki so jih visokošolske organizacije Univerze v Mariboru doslej dajale, 
da naj se namreč izvrši selekcija ob vpisu in se omogoči študij le bolj sposobnim 
študentom v okviru obstoječih materialnih možnosti posameznih šol, niso bile 
sprejete. Zaradi tega očitki glede širjenja vpisanih študentov na družboslovnih 
šolah ne morejo leteti samo na šole, temveč je potrebno ta problem obravnavati 
s širših družbenih vidikov. Razvoj posafneznih visokošolskih organizacij bi 
moral biti predmet programa razvoja visokošolskih organizacijski bi ga 
Skupščina SR Slovenije že morala sprejeti v skladu z zakonom o visokem 
šolstvu. 

Studij ob delu kot značilnost našega sistema izobraževanja, zlasti na Uni- 
verzi v Mariboru, je kljub družbenim ocenam o koristnosti še vedno obravna- 
van kot študij druge vrste. Studij ob delu je prepuščen samim visokošolskim 
organizacijam in dosedanja prizadevanja visokošolskih organizacij niso oce- 
njena pozitivno, kljub temu, da so nekatere visokošolske organizacije posku- 
šale poiskati najbolj ustrezne oblike študija ob delu. 

Da se jim to ni posrečilo, je razlog vsekakor v nesistemsko rešenem po- 
ložaju te oblike študija. Povečano število študentov ob delu na družboslovnih 
šolah je sicer znak želje, da se preide iz proizvodnih poklicev v neproizvodne, 
vendar pa moramo biti pri tem pozorni na dejstvo, da je še vedno študij ob 
delu stvar vsakega posameznika, ki jo lahko uresniči le na družboslovnih 
šolah. Ce bi adekvatno organizirali študij ob delu na drugih šolah, v skladu 
z možnostmi študentov samih in organizacij združenega dela, bi bil verjetno 
pritisk na družboslovne šole manjši. To pa pomeni, da je potrebno pri ostalih 
visokošolskih organizacijah ustvariti možnosti za študij ob delu in ga spod- 
bujati, kar doslej ni bila praksa. 

Omenjena vprašanja bi vsekakor bilo potrebno podrobneje analizirati in 
na podlagi te analize sprejeti ocene stanja glede potreb po organiziranju novih 
šol in študija ob delu. S tem v zvezi predlagamo, da da Skupščina SR Slovenije 
pobudo o izdelavi dolgoročnega programa razvoja visokošolskih organizacij 
glede na potrebe kadrov ter druge družbene potrebe, ki se lahko zadovoljujejo 
z razvojem posameznih šol. Prizadevanja posameznih šol za organiziranje vi- 
sokošolskega študija je potrebno nadaljevati in zato predlagamo, da se vpraša- 
nje razvoja Višje pravne šole v Mariboru v visoko šolo ponovno prouči, pred- 
vsem s stališča potrebnosti takšnega študija za združeno delo, in da se da do 
konca letošnjega leta ponovno informacija o tej problematiki na zborih Repu- 
bliške skupščine. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi besedo? Besedo 
ima Tanja Sarec, delegatka za Zbor združenega dela z gospodarskega področja, 
39. okoliš! 

Tanja Sarec: Tovariši in tovarišice delegati! Delegati s področja go- 
spodarstva občine Ljubljana-Vič-Rudnik imajo k informaciji o uresničevanju 
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zakona o visokem šolstvu pripombe, ki se v prvi vrsti tičejo raziskovalne 
dejavnosti. 

Narava sodobnega izobraževalnega dela dejansko odpravlja mejo med 
izobraževanjem in raziskovalnim delom, saj je raziskovalno delo pomembna 
prvina izobraževalnega procesa in nasprotno. Vzgoja strokovnjakov, ki na 
podlagi svojega raziskovalnega dela pridobijo pravico do viso'košolskih nazivov, 
je pomembna prvina raziskovalnega dela. Zato že navedena narava vzgojno- 
izobraževalnega dela ne dopušča zaprtosti univerze, temveč zahteva široko 
interdisciplinarno povezanost visokošolskih organizacij z raziskovalnimi orga- 
nizacijami in vključevanje raziskovalnih organizacij v univerzo. 

Zaradi racionalnejšega izkoriščanja zmogljivosti kadra in opreme bi se 
morale visokošolske organizacije pri izvajanju svojega vzgojno-izobraževalnega 
programa v večji meri obračati na strokovnjake v raziskovalnih organizacijah 
kot tudi v proizvodnih delovnih organizacijah. Potrebno je poudariti, da se 
izobraževalna dejavnost že dalj časa izvaja v raziskovalnih organizacijah, v 
okviru katerih opravljajo delavci podiplomski študij in si pridobivajo magistr- 
ske in doktorske nazive. tPomembno število visokošolskih pedagoških delavcev 
si je doslej že pridobilo visokošolske nazive na podlagi raziskovalnega dela, ki 
so ga opravili v raziskovalnih organizacijah oziroma inštitutih, ki niso vključeni 
v univerzo. 

Določene raziskovalne organizacije so zaradi razvite raziskovalne in izobra- 
ževalne osnove, vpeljane povezave z združenim delom in tudi stalnih stikov s 
svetovnimi raziskovalnimi centri že pripravljene in prilagojene za uvedbo so- 
dobnih oblik specializiranih smeri izobraževanja, ki ne morejo najti prostora 
v klasičnih univerzitetnih okvirih in za katere bi bila poraba sredstev ne- 
smotrna, če bi jih na novo uvajali. 

Težnja vsake družbe, ne le naše, je, da sposobne raziskovalne delavce na 
univerzi in seveda tudi študente, ki so si že pridobili osnovno znanje v stroki, 
uporabi za naloge, ki presegajo okvir potreb pedagoškega dela. Univerzitetne 
organizacije bi se morale s svojimi kadri in opremo v večji meri vključevati 
v večje raziskovalne naloge in projekte, ki presegajo okvire izobraževalnih 
procesov. V zvezi s tem in posebno v zvezi z delovno organiziranostjo razisko- 
valnega dela za navedene namene je bilo premalo storjenega. Visokošolske te- 
meljne organizacije imajo težave pri ustvarjanju raziskovalnih skupin, ki bi 
svojo dejavnost načrtovale na podlagi konkretnih raziskovalnih ciljev, izha- 
jajoč iz razvojnih programov njihovim strokam ustreznega sistema združe- 
vanja dela ali posameznih delovnih organizacij. Samo ob tako organiziranih 
delovnih skupinah raziskovalcev na univerzi lahko pričakujemo rezultate, ki 
jih ne le želimo, temveč tudi potrebujemo. 

Predlagam, da se sklepi in priporočila informacije o uresničevanju zakona 
o visokem šolstvu dopolnijo z naslednjim: 

Druga alinea drugega odstavka naj se dopolni, da se morajo visokošolske 
organizacije intenzivneje vključevati v celovito preobrazbo vzgoje in izobraže- 
vanja in pri tem razvijati vse oblike aktivnega sodelovanja visokošolskih uči- 
teljev in študentov v procesu učenja in zlasti raziskovalno dejavnost dosledno 
vnašati v pedagoški proces. 

Ker pri delu visokošolskega delavca ne moremo zanemariti raziskovalnega 
dela, ki je poleg izobraževalnega dela vsebina pedagoškega procesa, je po- 
trebno v četrti alinei dodati, da morajo osnove in merila za delitev sredstev 
za osebne dohodke ustrezati rezultatom dela in osebnega prispevka posamez- 
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nega visokošolskega delavca k uresničevanju^vzgojno-izobraževalnih, razisko- 
valnih, strokovnih in drugih nalog visokošolske organizacije. 

Dopolni naj se tudi peta alinea drugega odstavka, ki naj se glasi: »Pri 
tem je potrebno razvijati take oblike dela, ki bodo težile k čimbolj racionalni 
in smotrni organizaciji visokošolske dejavnosti, povezavi in delovanju z dru- 
gimi raziskovalnimi organizacijami in k njihovi vključitvi v univerzo, name- 
sto da posamezne visokošolske organizacije odpirajo nove smeri ali pa težijo k 

Dopolni naj se tudi šesta alinea, ki naj se glasi: »Raziskovalnemu delu 
visokošolskih učiteljev in organizacij in ustreznemu vključevanju studentov 
vanj je potrebno dati večji poudarek ter zagotoviti, da bodo sredstva za izo- 
braževanje zajemala tudi ta del, saj je raziskovalni proces neločljivi del visoko- 
šolskega študija. Potrebno je razvijati in spodbujati vse oblike sodelovanja 
učiteljev in študentov pri konkretnih projektih«. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Se želi kdo razpravljati? 
Prosim, besedo ima Janez Plevnik, delegat Zbora združenega dela za področje 
gospodarstva, 35. okoliš! 

Janez Plevnik: Tovarišice in tovariši delegati! Skupini delegatov, 
ki delegirata delegata v Zbor združenega dela in Zbor občin SR Slovenije, sta 
na sestanku dne 25. 9. 1978 sklenili predlagati naslednje pripombe k informa- 
ciji o uresničevanju zakona o visokem šolstvu: 

V poglavju »Študij ob delu« je navedeno, da so pogoste pripombe o viši- 
ni šolnine ter da bi se morala v prihodnosti poenotiti. Skupina delegatov 
meni, da moramo upoštevati ustavno načelo, ki pravi, da je izobraževanje do- 
stopno vsem pod enakimi pogoji v vseh obdobjih življenja. To je temeljno 
načelo usmerjenega izobraževanja. 

Dejstvo je, da so plačniki stroškov za izobraževanje ob delu delavci sami, 
ki poleg tega že plačujejo prispevne stopnje za izobraževanje. Delavci, zainte- 
resirani za izobraževanje, nimajo po ustavi zagotovljenih enakih pogojev in 
so v neenakopravnem položaju v primerjavi z rednimi študenti. Skupina dele- 
gatov ugotavlja, da je potrebno, da se družbeno verificira cena študija ob delu, 
morajo pa se tudi opredeliti viri financiranja, in sicer tako, da v nobenem 
primeru ne bi bili nosilci plačevanja šolnin delavci-študenti, ki se izobražu- 
jejo ob delu. ^ 

Zanimivo je razmerje med rednimi študenti in študenti, ki študirajo ob 
delu, če primerjamo ljubljansko in mariborsko univerzo v šolskem letu 1977 
do 1978. Iz podatkov vidimo, da na ljubljanski univerzi od skupno vpisanih 
20 362 študentov študira ob delu le 4979 študentov, na mariborski univerzi pa 
je od skupno 9579 študentov kar 5132 študentov ob delu. Skupina delegatov 
meni, da ima to razmerje globlje vzroke, najbrž tudi v samih študijskin pro- 
gramih. Potrebna bi bila obrazložitev teh razmerij. Močno je razširjeno mnenje, 
da mariborska univerza polaga več pozornosti študiju ob delu. 

Delegacija je imela tudi pripombe k študijskim programom. Na visoko- 
šolskih organizacijah teče razmeroma zavzet proces spreminjanja študijSKih 
programov in njihovega prilagajanja družbenim potrebam. Pri pripravi študij- 
skih programov pa se delovna telesa svetov visokošolskih organizacij, ki pri- 
pravljajo nove študijske programe, srečujejo z mnogimi težavami Naša sku- 
pina meni, da te težave izhajajo iz premajhnega sodelovanja združenega dela. 
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Samoupravljanje na fakultetah se pojavlja kot živ in razvejan sistem, od 
svetov letnikov pa tja do univerzitetnega oziroma fakultetnega sveta, ven- 
dar se kažejo določene pomanjkljivosti v samoupravnih organiziranjih, kar se 
med drugim odraža tudi pri študijskih programih. 

V prihodnje je potrebno posvetiti več pozornosti vplivu uporabnikov, 
tako srednjega kot visokega šolstva, in sicer v okviru občinske izobraževalne 
skupnosti, kot tudi v svetih šol in fakultet. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Še kdo želi razpravljati? 
Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) 

Glede na gradiva, ki smo jih prejeli, uvodno obrazložitev ter glede na raz- 
pravo predlagam, da bi sprejeli naslednji sklep: 

1. Informacija o uresničevanju zakona o visokem šolstvu se sprejme. Do- 
sedanji procesi na tem področju dokazujejo, da je zakon dal spodbudo in 
pravno-politični temelj za preobrazbo visokega šolstva na temelju samouprav- 
nih družbenoekonomskih odnosov. Zakon je spodbudil napore za to, da se 
doseže večja skladnost razvoja vzgoje in izobraževanja s splošnimi družbenimi 
hotenji, in trdneje povezal to dejavnost s potrebami proizvodnje in družbene 
prakse ter razvoja sploh. 

2. Razmerja na področju visokega šolstva, kakor jih prikazuje obravna- 
vana informacija, terjajo večjo zavzetost visokošolskih delovnih organizacij in 
drugih dejavnikov znotraj samoupravnih interesnih skupnosti in drugih oblik 
interesnega povezovanja za dosledno uveljavljanje družbene preosnove celot- 
nega sistema visokega šolstva v širšem kompleksu sistema usmerjenega izo- 
braževanja. 

3. Odprta vprašanja iz informacije, na katera so posebej opozorile raz- 
prave v delovnih telesih Skupščine, kakor tudi današnja razprava na zboru, 
bo potrebno ustrezno reševati ob obravnavanju zakona o usmerjenem izobraže- 
vanju. V zvezi s tem zbor opozarja, da je za uresničevanje širše zastavljenih 
družbenih ciljev in uveljavljanje novih družbenoekonomskih odnosov potrebno 
še več naporov, predvsem v naslednjih smereh: 

— družbeni interes na področju visokošolske dejavnosti je treba uvelja- 
viti z doslednim razvijanjem samoupravne organiziranosti visokega šolstva v 
enotnem sistemu združenega dela, na delegatski osnovi in z uresničevanjem 
svobodne menjave dela kot podlage za nove dohodkovne odnose; 

— zagotoviti je treba učinkovito delovanje samoupravnih interesnih skup- 
nosti na tem področju, v katerih se s skupnim dogovarjanjem usklajujejo in- 
teresi, pri čemer naj ima odločujoč vpliv na vsebino, obseg in usmerjenost vi- 
sokošolske dejavnosti združeno delo kot uporabnik; 

—■ visokošolske organizacije naj skupaj z uporabniki oblikujejo plane 
razvoja za svoja področja. V ta namen naj proučijo in predlagajo uporabnikom 
takšne študijske programe, ki bodo v skladu s potrebami dela in razvoja, upo- 
rabniki pa naj v okviru načrtovanja svojega razvoja in sprejetja kadrovske 
politike ugotavljajo potrebe po znanju in kadrih, usmerjajo delavce in mla- 
dino v ustrezno izobraževanje, zlasti v izobraževanje ob delu in iz dela. Vse to 
bo prispevalo tudi k večji učinkovitosti visokošolskega študija, ki je sedaj za- 
skrbljujoče premajhna, kar dokazuje znaten osip študentov, zlasti pri prehodu 
iz prvega v drugi letnik študija; 

— visokošolske organizacije naj posvečajo trajno skrb zlasti marksistični 
naravnanosti in učinkovitosti študija, kakovosti izvajanja študijskega procesa, 
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usklajevanju študijskih in drugih programov s potrebami združenega dela in 
spretnosti študija. Ustvarjalnost naše marksistične teoretične misli mora izha- 
jati iz konkretne vsebine in ciljev študijskih programov vsake visokošolske 
usmeritve; 
  vključevanju kadrov iz neposredne prakse v visokošolske organizacije 

je potrebno posvetiti več pozornosti in hitreje odpravljati formalne in druge 
ovire za hitrejši pretok kadrov, ker to odpira nove možnosti učinkovite izme- 
njave izkušenj. Zato je treba ta proces pospešiti ob hkratni konstruktivni kri- 
tičnosti pri ocenjevanju pozitivnega vpliva praktičnih izkušenj na vzgojno- 
izobraževalni proces. 

Želi kdo o tem predlogu sklepa razpravljati? Ce ne želi nihče, predlagam, 
da preidemo na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Večina de- 
legatov dvigne roko.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? {Pet de- 
legatov.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep. 
Odrejam 30-minutni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 12. uri in se je nadaljevala ob 12.35.) 

Predsednik Emil Tomažič: Nadaljujemo sejo. Predlagam, da se 
vrnemo na 3. točko dnevnega reda. 

Prosim poročevalca Komisije za vprašanja borcev NOV, da poroča zboru 
o morebitnih spremembah in dopolnitvah predlaganega sklepa. Besedo ima 
tovariš Franc Kokošar! 

Franc Kokošar: Tovarišice in tovariši delegati! Komisija za vpra- 
šanja borcev NOV Skupščine SR Slovenije, katere člani so spremljali dana- 
šnjo razpravo o obeh informacijah s področja borčevske problematike, ocenju- 
je, da v razpravi niso bili dani konkretni predlogi za spremembo oziroma do- 
polnitev sklepov, ki jih Komisija predlaga zboroma v sprejetje. 

Glede nekaterih konkretnih pripomb in predlogov iz razprave, ki zadevajo 
vprašanja socialne varnosti kmetov borcev, invalidsko-pokojninsko zavarova- 
nje borcev ter problematiko ukradenih otrok, pa bo po dogovoru v Komisiji 
dal obrazložitev predstavnik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Hvala 
lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Franc Godeša, pred- 
stavnik Izvršnega sveta! 

Franc Godeša: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V današnji razpravi sta bili izpostavljeni predvsem naslednji vprašanji: ne- 
kateri predlogi za spremembe v pokojninskem sistemu, ki se nanašajo na 
borce NOV po 9. 9. 1943 in problematika kmetov borcev NOV. V tej zvezi so 
bili dani tudi predlogi za nekatere konkretne izboljšave tega področja borčev- 
skega varstva. Izpostavljeni so bili tudi predlogi za ureditev statusnih vprašanj 
ukradenih otrok, nekatere pripombe za izboljšanje zdravstvenega varstva ne- 
katerih kategorij udeležencev NOV ter omilitve kriterijev pri podeljevanju 
občinskih priznavalnin. 

V imenu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije moram ugotoviti, da je 
bilo na večino teh vprašanj in predlogov že odgovorjeno v ekspozeju člana Iz- 
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vršnega sveta tovariša Borisa Čižmeka ter da predstavljajo odgovor na posa- 
mezne predloge tudi stališča Republiškega odbora Zveze združenj borcev NOV, 
ki ste jih prejeli, kot tudi sklep Komisije za vprašanja borcev NOV Skupšči- 
ne SR Slovenije, ki je predlagan danes v sprejetje. Ne glede na to pa bo Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slovenije proučil vsa vprašanja, ki se nanašajo na 
spremembo veljavnega pokojninskega sistema, ter jih tudi okvantificiral in 
ugotovil, katere izmed njih je možno predlagati v sprejetje pristojnima komi- 
sijama v federaciji in republiki, ki delujeta na področju priprav novega pokoj- 
ninskega sistema. 

Posamezna vprašanja, ki zadevajo zboljšanje pokojninskega varstva kme- 
tov-borcev NOV iz zakona o starostnem zavarovanju kmetov, bodo prav tako 
proučena in v največji možni meri upoštevana pri izdelavi predloga za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem zavarovanju kmetov, 
ki ga bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predložil Skupščini SR Slove- 
nije predvidoma že v mesecu oktobru 1978. 

Glede ukradenih otrok in tudi drugih mladoletnikov, ki med vojno še niso 
dopolnili 15 let starosti, je treba ugotoviti, da jim temeljna zvezna zakonodaja 
ne omogoča pridobivanja takih pravic, kot jih imajo sicer borci NOV, razen 
tistim, ki so pred 15 letom starosti sodelovali neposredno v oboroženih enotah 
partizanske vojske. 

Tako v federaciji kot v republiki je že dalj časa veljavno stališče, da te- 
meljnih pravic na področju borčevske zakonodaje ne kaže spreminjati. To pa 
ne pomeni, da naša družba ne vodi posebne skrbi o vseh tistih osebah, ki 
so kot otroci ali mladoletniki še posebno hudo doživljali fašistični teror. Zato 
so stališča Republiškega odbora Zveze združenj borcev NOV Slovenije in Ko- 
misije za vprašanja borcev NOV Skupščine SR Slovenije kot tudi Izvršnega 
sveta o tem vprašanju jasna. 

Podpiramo organiziranost različnih skupin mladoletnikov oziroma oseb, ki 
so bile mladoletne v času vojne, kot so pionirji, skojevci, kurirji, otroci inter- 
niranci, ukradeni otroci in podobno, ter jih je Zveza združenja borcev NOV 
tudi pripravljena sprejeti v svoje vrste. Vsak posamezni primer pa je treba 
individualno reševati v okviru obstoječe zakonodaje, upoštevajoč socialni in 
materialni položaj posameznika ter njegovo vlogo med NOV, ter tudi dati posa- 
meznikom ustrezna moralna priznanja oziroma materialno in zdravstveno po- 
moč v okviru organov in organizacij, ki v naši družbi v ta namen delujejo. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo proučil tudi problematiko zdrav- 
stvenega varstva borcev NOV, kot je bilo v ekspozeju posebej omenjeno, ter 
v tej zvezi tudi možnost, da se posamezne pravice borcev NOV iz zdravstve- 
nega varstva, zlasti glede oprostitve participacij, še dopolnijo. 

Kot je bilo v ekspozeju povedano, bo začet tudi postopek za spremembo 
družbenega dogovora o občinskih priznavalninah. Zato bo mogoče upoštevati 
predloge, ki so danes dani, kot tudi morebitne nove predloge za izboljšanje te- 
ga področja borčevskega varstva. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da Skupščina SR Slovenije 
sprejme sklepe Komisije za vprašanja borcev NOV kot sklepe, ki povzemajo 
vsa stališča iz razprav. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Slišali smo stališče Komisije za vpraša- 
nja borcev in stališče predstavnika Izvršnega sveta. Zeli kdo o tem razprav- 
ljati? Če nihče, predlagam, da preidemo na glasovanje. 
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Kdor je za sklepe, ki jih je predlagala Komisija za vprašanja borcev NOV, 
naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so predloženi sklepi soglasno sprejeti. 

Prehajam na 7. točko dnevnega reda, to je informacijo o izva- 
janju ustavne preobrazbe pravosodnega sistema. 

Informacijo je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ki je za 
svoja predstavnika določil tovariša Jožeta Packa, člana Izvršnega sveta in 
republiškega sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave in proračun in 
Miha Wohinza, svetovalca Izvršnega sveta. 

K tej točki so bili posebej povabljeni predstavniki Vrhovnega sodišča SR 
Slovenije, Sodišča združenega dela SR Slovenije, Javnega tožilstva SR Slove- 
nije, Javnega pravobranilstva SR Slovenije in družbeni pravobranilec samo- 
upravljanja SR Slovenije. 

Informacijo ste prejeli. Gradivo sta obravnavala Odbor za družbenopolitič- 
ni sistem našega zbora in Komisija za pravosodje, ki sta dala poročili. Danes 
smo dobili na klop mnenje Izvršnega sveta k predlogu stališč. 

Želi predstavnik predlagatelja besedo? Prosim, besedo ima tovariš Jože 
Pacek, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za pravosodje, organizaci- 
jo uprave in proračun! 

Jože Pacek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Ker 
ste informacijo o ustavni preobrazbi pravosodnega sistema gotovo proučili, 
nimam namena ponavljati njenih ugotovitev, pač pa zgolj opozoriti na poudar- 
ke, iz katerih je predlagatelj izhajal pri sestavi informacije. 

Temeljno izhodišče preobrazbe pravosodnega sistema je, da v enotnem si- 
stemu oblasti in samoupravljanja delavskega razreda in vseh delovnih ljudi 
opravljajo sodno funkcijo redna sodišča in samoupravna sodišča. To terja so- 
časen in usklajen proces vzpostavljanja samoupravnega in rednega sodstva. 
Tako zastavljena preobrazba bo uspela le ob najširši družbeni akciji, v katero 
se morajo vključiti tudi organizacije združenega dela, samoupravne interesne 
skupnosti, krajevne in druge samoupravne organizacije in skupnosti. Le ob 
tako zastavljeni skupni akciji je mogoče pričakovati uveljavitev novega po- 
družbljenega in samoupravnega pravosodnega sistema, katerega organizaci- 
ja in funkcioniranje sta opredeljena v zakonu o samoupravnih sodiščih, zakonu 
o rednih sodiščih in zakonu o javnih tožilstvih. 

Ta izhodišča in nujnost najširše akcije za njihovo uveljavitev, se odražajo 
tudi v doslej sprejetih sklepih, stališčih in priporočilih Skupščine SR Sloveni- 
je, Predsedstva SR Slovenije, v resoluciji VIII. kongresa Zveze komunistov 
Slovenije in v drugih dokumentih. 

Kljub temu ob obravnavanju predložene informacije ugotavljamo, kar 
sledi tudi iz predloga stališč, ki naj jih Skupščina SR Slovenije danes sprejme, 
da proces ustanavljanja in uveljavljanja še vedno prepočasi poteka. Tudi na 
nedavni skupščini Skupnosti slovenskih občin je bilo posebej poudarjeno, da 
pri zagotavljanju možnosti za bistveno širše, hitrejše in učinkovitejše samo- 
upravno poravnavanje in reševanje sporov, zlasti na področju družbenih de- 
javnosti, stanovanjskega gospodarstva, komunalnih dejavnosti in na drugih 
področjih družbenega dela in življenja, dejavnost, skrb in družbena usmerje- 
nost za vzpostavitev samoupravnega sodstva nedopustno zaostaja. Zastoj pri 
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uveljavljanju tega sodstva pomeni bistveno zožitev možnosti uveljavljanja 
samoupravnih pravic, s tem pa tudi zastoj pri razvoju samoupravnih odnosov 
v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih in s tem tudi v občini 
kot samoupravni skupnosti. Zato je potrebno angažiranje vseh družbenih de- 
javnikov, da bo preobrazba pravosodja čim hitreje potekala v skladu s sprejeti- 
mi stališči in kot je normativno zastavljeno. 

V zvezi z ugotovitvijo v informaciji, da je treba pospešiti razvoj samo- 
upravnega sodstva, naj še dodam, da se akcija v tej smeri nadaljuje. 'Pričako- 
vati je, da se bo s sprejetjem novega zakona o združevanju organizacij zdru- 
ženega dela v gospodarske zbornice, ki med drugim ureja ustanavljanje stal- 
nih arbitraž pri medobčinskih gospodarskih zbornicah, pospešil tudi proces 
vzpostavljanja samoupravnega razreševanja medsebojnih konfliktnih odnosov 
znotraj združenega dela. 

Posebno pozornost bo potrebno nameniti vzpostavljanju in uveljavljanju 
notranjih arbitraž. Iz ankete o organiziranosti in uveljavitvi notranjih arbi- 
traž med 435 organizacijami združenega dela, ki imajo v svoji sestavi temeljne 
organizacije združenega dela, je razvidno, da je v samoupravnih in splošnih 
aktih dovolj jasno opredeljena notranja arbitraža pri okoli 1/3 organizacij 
združenega dela in da ima nekaj manj kot 1/5 organizacij združenega dela 
poleg statuta še druge samoupravne splošne akte, ki urejajo sestavo, pristoj- 
nost in delovanje notranjih arbitraž. Večina delovnih organizacij predvideva 
pri usklajevanju splošnih aktov z zakonom o združenem delu tudi ustrezno 
preciziranje določb o notranjih arbitražah in njihovo uskladitev z določbami 
zakona o samoupravnih sodiščih. 

Povsem drugačna slika pa se kaže v aktivnosti teh arbitraž. Notranje 
arbitraže v delovnih organizacijah so doslej rešile samo 13 sporov. Večina 
delovnih organizacij sporoča, da pri njih ni bilo spora, o katerem bi morale 
odločati notranje arbitraže. 

Tudi stanje glede poravnalnih svetov še ni zadovoljivo. Nima še vsaka 
krajevna skupnost poravnalnega sveta, čeprav se je stanje od priprave infor- 
macije do sedaj precej izboljšalo. Pričakovati je, da bodo poravnalni sveti 
v vseh krajevnih skupnostih oblikovani v mesecu oktobru in da bodo pričeli 
tudi normalno delovati. 

V zvezi s pripravami za začetek delovanja novih rednih sodišč je pomem- 
bno, da se zadnji čas vendarle intenzivneje rešujejo kadrovska vprašanja v 
zvezi z zasedbo sodniških mest pri temeljnih sodiščih. Zaostanki nerešenih 
zadev pri sedanjih sodiščih so nastali prav zaradi nezasedenosti sodniških mest. 
Zato moramo vsi skupaj poskrbeti za zadostno kadrovsko zasedbo novih so- 
dišč, da ne bi takoj na začetku njihovega delovanja prišlo do obremenitve 
z nerešenimi zadevami in s tem do njihove ponovne neučinkovitosti. 

Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in proračun je 
vsem skupščinam občin pravočasno predložil mnenje glede pogojev za enote 
temeljnih sodišč in mnenje glede števila sodnikov in sodnikov porotnikov ter 
predloge za začasno sistemizacijo delovnih mest za strokovne, administra- 
tivno-tehnične delavce in pripravnike. Da zaostajamo, se vidi tudi po tem, ker 
bi občinske skupščine morale že do 30. junija letos določiti enote temeljnih 
sodišč, število sodnikov in sodnikov porotnikov in začasno sistemizacijo 
delavcev. 

Glavni razlog za prepočasno sprejemanje dogovorov glede financiranja 
temeljnih sodišč ter temeljnih javnih tožilstev in s tem zvezane sistemizacije 
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strokovnih in administrativno-tehničnih delavcev je po naši oceni negotovost 
v zvezi z zagotavljanjem dodatnih sredstev, ki naj bi jih republika odstopila 
občinam v zvezi s prenosom pristojnosti sodišč ter negotovost glede zagotavlja- 
nja sredstev za financiranje pravosodnih organov občinam, ki se dopolnilno 
financirajo iz republiškega proračuna. Menim, da je sedaj taka negotovost od- 
več ali vsaj neupravičena, kajti Republiški sekretariat za pravosodje, orga- 
nizacijo uprave in proračun je tudi uradno obvestil vse občine, da je predvi- 
den odstop prihodkov iz denarnih kazni, ki jih izrekajo gospodarska sodišča v 
nedavno sprejetem zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij, ki bo uveljavljen 
s 1. 1. 1979, ter da se z novim zakonom o sodnih taksah predvideva odstop ce- 
lotnih prihodkov od sodnih taks občinam, s predvideno spremembo zakona 
o prekrških pa tudi odstop denarnih kazni za prekrške. 

V naslednjih dneh bomo vse občine seznanili tudi s konkretnimi podatki 
o tem, koliko sredstev bo odstopljenih. Ta sredstva bodo predvidoma zado- 
ščala za pokrivanje dodatnih potreb pri financiranju temeljnih sodišč in te- 
meljnih javnih tožilstev. Zato ne vidimo več nobenega razloga, da se omenjeni 
dogovori, ki predstavljajo hkrati tudi ustanovitveni akt za temeljna sodišča, 
ne bi v najkrajšem času sprejeli. 

Iz vsega povedanega sledi, da nas do konca leta čaka še veliko dela, osta- 
lo pa je zelo malo časa. 

Glede stališč, ki naj bi bila sprejeta v zvezi s predloženo informacijo, so- 
dimo, da bodo pospešila nadaljnji razvoj in utrjevanje vseh samoupravnih 
sodišč. Kolikor bodo uresničena, za to pa bomo morali skrbeti vsi, bo zagotov- 
ljen tudi uspešen in učinkovit začetek delovanja novih rednih sodišč. 

Izvršni svet se s stališči strinja in k njim predlaga le manjšo dopolnitev, 
ki je pravzaprav redakcijskega značaja. Hvala! 

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

Ob prejšnji ugotovitvi, da smo dobili na klop mnenje Izvršnega sveta k 
predlogu stališč, moram še opozoriti, da smo prejeli tudi predlog stališč Skup- 
ščine SR Slovenije, informacijo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izva- 
janju ustavne preobrazbe pravosodnega sistema in informacijo Javnega to- 
žilstva SR Slovenije o izvajanju nalog v zvezi z novo organizacijo javnega 
tožilstva, ki jih je oblikovala posebna skupina delegatov, sestavljena iz pred- 
stavnikov Komisije za pravosodje in odborov za družbenopolitični sistem vseh 
treh zborov. 

Člani skupine delegatov so navzoči na današnji seji in bodo spremlja- 
li razprave v zborih. Skupina delegatov bo po končani razpravi predlagala 
morebitne spremembe ali dopolnitve predlaganih stališč. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Jože Gabrovšek, 
38. okoliš! 

Jože Gabrovšek: Po razpravi v Družbenopolitičnem zboru, v Izvrš- 
nem svetu ter v skupini delegatov 38. okoliša je Skupščina občine Ljubljana- 
Šiška izoblikovala naslednja enotna stališča in pripombe: 

— V procesu ustavne preobrazbe pravosodnega sistema zaostaja ustanav- 
ljanje notranje arbitraže v organizacijah združenega dela, posameznih sodišč 
združenega dela, stalnih arbitraž in izvolitev poravnalnih svetov. Za dokonč- 
no preobrazbo pravosodnega sistema se morajo v večji meri angažirati v orga- 
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nizacijah združenega dela, v Gospodarski zbornici, samoupravnih interesnih 
skupnostih in sindikatih. 

V skladu s sprejetimi programi za začetek del novih temeljnih in višjih 
sodišč in javnih tožilstev bo potrebno opredeliti nove finančne vire zaradi po- 
krivanja večjih obveznosti pravosodnih organov. Izvršni svet se v zvezi s tem 
zavezuje, da bo v okviru svojih pravic in dolžnosti zagotovil potrebne dodatne 
finančne vire, ki bodo zajemali tudi sredstva za pokrivanje občinskih obveznosti 
pri dodatnih obveznostih v pravosodnih organih. 

— Izvršni svet naj se zavzame, da bo zagotovljeno pravosodnim organom 
potrebno število sodnikov, tožilcev, strokovnih sodelavcev in administrativno- 
tehničnih delavcev, tako da bodo pravosodni organi lahko nemoteno opravljali 
svoje delo. V okviru možnosti bodo pravosodnim organom zagotovljeni tudi 
ustrezni prostori, ki bodo omogočili normalno delo. V informaciji bi moralo 
biti obdelano tudi področje izobraževanja pri oblikovanju profila pravnik 
za združeno delo. 

— Poravnalni sveti niso zaživeli povsod, zato je potrebno kot spodbudo 
dati priznanje ljudem, ki delajo v poravnalnih svetih. 

— Preobrazba pravosodnega sistema je pomembna zaradi nadaljnjega 
razvijanja nebirokratskega sistema. 

— V predlog sklepov je potrebno vnesti tudi nadaljnjo preobrazbo sistema 
izobraževanja kadrov v okviru višjih in visokih šol. 

— Potrebno bi bilo izdelati bolj konkreten program o kadrih in prostorih 
in ga vnesti v srednjeročni plan razvoja. 

— Pri spreminjanju kadrovske strukture bi bilo potrebno povedati, kaj je 
s produktivnostjo dela v pravosodnih organih. 

— Organizacije združenega dela bi morale biti bolj podrobne seznanjene z 
delom sodišč, saj le-te tudi prispevajo finančna sredstva za delovanje pravo- 
sodnih organov. 

— Ustavna preobrazba pravosodnega sistema ne nalaga samo strokovne 
obdelave, temveč tudi dobro organizacijo in vso družbeno podporo. 

— Skupina delegatov podpira predlog sklepov o izvajanju ustavne pre- 
obrazbe pravosodnega sistema. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala. Želi še kdo razpravljati? Besedo 
ima tovariš Karel Lobnikar iz Žalca! 

Karel Lobnikar: Želim nakazati problematiko v zvezi z izvajanjem 
ustavne preobrazbe pravosodnega sistema v občini Žalec. 

Ustavna preobrazba pravosodnega sistema je bila podana že v informaciji 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, zato nam ni povsem nova. Kljub 
temu nam v praksi odpira nove, dokaj težavne probleme, na katere smo zaradi 
posledic, ki bodo nastale, dolžni opozoriti. 

Z izvajanjem ustavnih načel o podružbljanju sodne funkcije in z osnovami 
samoupravnega sojenja prehajamo na povsem nove poti na tem področju, ki v 
celoti spreminjajo dosedanjo prakso. Ne le da jo spreminjajo, temveč jo bistve- 
no tudi širijo, kar povzroča večja neskladja v različnih pogledih, zlasti pa je 
potrebno opozoriti na dodatna finančna sredstva, kadre in prostore. 

Splošna sodišča združenega dela so si počasi pričela utirati pot. Sodišče 
združenega dela, ki je za območje naše občine v Celju in je v nekaj letih svo- 
jega obstoja že pridobilo določene izkušnje, opozarja na kadrovsko problemati- 
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ko. Trdijo, da s sedanjimi delavci na tem sodišču ne zmorejo več vseh opravil. 
Letno evidentirajo že 440 zadev, od tega pa imajo nerešenih okoli 200 zadev. 
Ta sodišča opozarjajo tudi na prostorsko problematiko, katere reševanje bo 
zavezalo vse občine, ki jih pokriva to sodišče s svojo dejavnostjo. 

Preostala samoupravna sodišča, kot na primer razsodišče, arbitraže in 
poravnalni sveti, še niso zaživela v ustrezni obliki. Prav tako lahko ocenimo, 
da posebna sodišča združenega dela niso zaživela. Odpira se dilema, kako in 
kje organizirati ta sodišča. Ali na ravni občine za več samoupravnih interes- 
nih skupnosti skupaj ali na medobčinski ravni za iste samoupravne interesne 
skupnosti. Arbitraže, pa tudi samoupravna sodišča znotraj delovnih organiza- 
cij, bi nedvomno mnogo pripomogle pri samoupravnem reševanju konfliktnih 
zadev med temeljnimi organizacijami združenega dela, vendar tudi ta oblika 
ni še povsem zaživela. 

Največje uspehe lahko pravzaprav ugotovimo v okviru poravnalnih sve- 
tov v nekaterih krajevnih skupnostih, kjer poravnalni sveti že dalj časa uspeš- 
no rešujejo sporne zadeve. Vendar tudi tu ni primerne aktivnosti vseh krajev- 
nih skupnosti, temveč je ta odvisna od aktivnosti in možnosti posamezne kra- 
jevne skupnosti. 

V okviru ustavne preobrazbe rednih sodišč menimo, da so zadeve v našem 
območju dogovorjene, tako na medobčinski kot tudi na občinski ravni. Sprejeti 
so potrebni samoupravni sporazumi in družbeni dogovori, ki bodo vsaj do 
določene stopnje zagotavljali uspešen start ob novem letu. 

Prenos pristojnosti reševanja zadev iz zvezne na republiško raven, pa 
tudi nadaljnje širjenje pristojnosti temeljnih sodišč in njihovih enot terja anga- 
žiranje večjega števila strokovnih kadrov in vseh spremljajočih služb. Ta 
preobrazba bo terjala mnogo več kadrov, za delo katerih bo nujno oskrbeti 
ustrezne prostore in finančna sredstva, in sicer za pokrivanje celotnih finan- 
čnih potreb in ne le osebnih dohodkov zaposlenih. Tako bo naša občina samo 
za financiranje sodišča v Celju morala prispevati glede na porabo sredstev vseh 
sodišč, izhajajoč iz leta 1977, 5 milijonov novih din ali za 2 milijona več. V teh 
sredstvih pa še ni vključena valorizacija za leto 1978. Ce povemo še to, da je 
bila udeležba občine pri financiranju občinskega sodišča v Celju v letu 1977 
okoli 3 milijone din, potem lahko ugotovimo, da se je finančna obremenitev 
samo za sofinanciranje temeljnega sodišča povečala za okoli 100 % 

Menimo tudi, da sofinanciranje temeljnih sodišč in njihovih enot ne bi 
smelo temeljiti izključno na številu pripadlih zadev, iz česar izhajajo sedanji 
finančni plani. Merilo za odstotek oziroma participacijo bi morala biti neka 
kombinirana obravnava kriterijev, ki bi upoštevala predvsem število glavnih 
zadev, ker le-te razmeroma bolj obremenjujejo kot druge zadeve. 

Nadalje bi moralo biti upoštevano število zaposlenih v posameznih eno- 
tah kar prav gotovo ne predstavlja finančno majhnega učinka. Poleg tega pa 
bi bilo potrebno spoštovati tudi na tem področju obremenitev posameznega 
delavca, v smislu nagrajevanja po delu in po prizadevanjih. 

Ce ob koncu poskusim strniti povedano, potem lahko ugotovimo nespor- 
no dejstvo, da bosta uvedba samoupravnih sodišč ter ustavna preobrazba 
rednega sodstva terjali dodatno zaposlovanje kadrov, gradnjo prostorov 
ali adaptacijo in dozidavo obstoječih, kar bo imelo za posledico močan porast 
sredstev za splošno in skupno porabo. Pri tem imam v mislih uvedbo posebnih 
sodišč združenega dela. Res je, da se skladno z organizacijskimi spremembami 
v smislu ustavne preobrazbe sodstva predvideva tudi sprememba načina fi- 
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nanciranja, vendar smo prepričani, da bodo dodatne finančne obremenitve 
občinske splošne porabe mnogo večje kot sredstva, ki bodo prenesena iz repu- 
blike na občinsko raven. V gradivu predlagani sistem financiranja je nujno 
potrebno čimprej speljati na ustrezno raven tako, da bodo občine vedele, s ko- 
likšnimi sredstvi bodo lahko razpolagale iz tega naslova. 

S prikazanim smo želeli opozoriti le na nekaj iztopajočih problemov. V 
tej razpravi se nismo dotaknili tožilstva, kjer nas čaka, če že ne enak, pa vsaj 
podoben položaj. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? Če 
nihče, zaključujem razpravo. 

Prosim, da se člani skupine delegatov, ki je pripravila predlog stališč, se- 
stanejo v sobi št. 209 in proučijo razpravo v zborih ter predlagajo morebitne 
spremembe oziroma dopolnitve. S tem prekinjamo to točko dnevnega reda. 

Prehajam na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog za izda- 
jo zakona o sodnih taksah, s tezami za osnutek zakona in taksno tarifo. 

Predlog za izdajo zakona s tezami za osnutek zakona in taksno tarifo je 
Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen izvršni svet, ki je za svoja 
predstavnika določil Jožeta Packa, člana Izvršnega sveta in republiškega se- 
kretarja za pravosodje, organizacijo uprave in proračun in Miha Wohinza, 
svetovalca Izvršnega sveta. 

Predlog za izdajo zakona s tezami za osnutek zakona in taksno tarifo so 
obravnavali: Odbor za finance našega zbora, ki je dal poročilo, Odbor za druž- 
benopolitični sistem našega zbora, ki je prav tako dal poročilo in Zakonodaj- 
no-pravna komisija, ki je prav tako dala poročilo. Zeli predstavnik predlaga- 
telja besedo? (Ne.) Želijo poročevalci odborov in Komisije besedo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ce nihče, predlagam zboru, da 
sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o sodnih taksah, s tezami za osnutek zakona 
in taksno tarifo, se sprejme. 

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

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev k predlaganemu sklepu? 
Ce nihče, prehajam na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi dele- 
gati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep sprejet soglasno. 

Prehajam na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o dopolnitvah zakona o dedovanju, z osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo zakona o dopolnitvah zakona o dedovanju, z osnutkom 
zakona, je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil tovariša Jožeta Packa, člana Izvršnega sveta in 
republiškega sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave in proračun. 

Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije predlaga Skup- 
ščini SR Slovenije, da obravnava zakon v smislu drugega odstavka 250. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije, in sicer da se združita prva in druga 
faza, tako da se hkrati obravnavata in sprejemata predlog za izdajo zakona in 
osnutek zakona. 
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Ima kdo kakšno pripombo k temu predlogu? Če nihče, prehajamo na gla- 
sovanje. Kdor je za predlog Izvršnega sveta, da predlog obravnavamo v smi- 
slu drugega odstavka 250. člena, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta soglasno sprejet. Tako bomo 
hkrati obravnavali in sprejemali predlog za izdajo zakona o dopolnitvah za- 
kona in osnutek zakona. 

Predlog za izdajo zakona o dopolnitvah zakona, z osnutkom zakona, so 
obravnavali: Odbor za družbenopolitični sistem našega zbora, Komisija za 
pravosodje in Zakonodajno-pravna komisija, ki so dali poročila. Zeli pred- 
stavnik predlagatelja besedo? (Ne.) Želijo poročevalci Odbora in komisij be- 
sedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? Ce nihče, predlagam zboru, da sprej- 
me naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o dopolnitvah zakona o dedovanju, 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. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev predlaganega sklepa? Ce 
nihče, prosim, da o sklepu glasujemo. Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi 
delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajam na 10. točko dnevnega reda, to je na statut Službe 
družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji. 

Statut je Skupščini SR Slovenije predložila v obravnavo Služba družbe- 
nega knjigovodstva v SR Sloveniji, ki je za svoja predstavnika določila Andre- 
ja Levičnika, generalnega direktorja in Marijo Grčar, pomočnico generalnega 
direktorja Službe družbenega knjigovodstva. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika k tej točki 
dnevnega reda določil Milico Ozbič, članico Izvršnega sveta in republiško se- 
kretarko za finance. 

Statut sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, 
ki sta dala poročili. Z dopisom z dne 21. 9. 1978 smo prejeli tudi predlog 
odloka o potrditvi statuta Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji. 
Prejeli smo tudi mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije s pripombami. 

Danes smo prejeli na klop uskladitev določb statuta Službe družbenega 
knjigovodstva v SR Sloveniji s pripombami teles Skupščine SR Slovenije, ki 
nam jih je poslala Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca Od- 
bora in Komisije besedo? (Ne.) Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Ce nihče, prehajamo na glasovanje. Dajem na glasovanje predlog odloka o 
potrditvi statuta Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji. Kdor je 
za, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o potrditvi statuta Službe družbenega 
knjigovodstva v SR Sloveniji soglasno sprejet. 
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Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na statut Zveze 
stanovanjskih skupnosti Slovenije. 

Statut je Skupščini SR Slovenije predložila v obravnavo Zveza stanovanj- 
skih skupnosti Slovenije, ki je za svojega predstavnika določila Janka Vrhun- 
ca, tajnika Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika k tej toč- 
ki dnevnega reda določil Maver j a Jerkiča, pomočnika republiškega sekretarja 
za urbanizem. 

Z dopisom z dne 25. 9. 1978 smo prejeli prečiščeno besedilo statuta Zveze 
stanovanjskih skupnosti Slovenije. Statut sta obravnavala Odbor za stanovanj - 
sko-komunalna vprašanja in varstvo okolja našega zbora in Zakonodajno-prav- 
na komisija, ki sta dala poročili. 

Z dopisom z dne 21. 9. 19/8 smo prejeli predlog odloka o soglasju k statutu 
Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije. 

Prejeli smo tudi mnenje Izvršnega sveta. Zeli predstavnik predlagatelja 
besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca Odbora in Komisije besedo? Ne želita.) 

Prehajamo torej na razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima Božo Vugrinec, 
delegat Zbora združenega dela s področja gospodarstva. 38. okoliš, Ljubljana- 
Siška! 

Božo Vugrinec : Tovarišice in tovariši delegati! Dovolite mi, da po- 
sredujem mnenje delegatov 38. okoliša, Ljubljana-Siška, ki je skladno z mne- 
njem Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja občine Ljub- 
Ijana-Si.ška k tej točki dnevnega reda. 

V 54. členu naj se doda nova alinea, ki naj se glasi: >>— seje skupščine 
stanovanjskih skupnosti so javne«. 

Iz predloženega statuta in iz prečiščenega besedila statuta Zveze stanovanj- 
skih skupnosti odbor in delegati sicer ugotavljajo, da je dana možnost učin- 
kovitega zastopanja interesov delovnih ljudi in občanov občine Šiška pri us- 
merjanju stanovanjskega gospodarstva na ravni republike. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Menim, da so pripombe vedno dobro- 
došle, toda takšne pripombe bi bilo potrebno uskladiti že v postopku, da bi 
imel predlagatelj dovolj časa za popravke. Kar zadeva pripombo o javnosti 
dela, mislim, da je brezpredmetna. Ustavna obveznost in pravica vseh je, da 
sodelujejo. Zeli predstavnik predlagatelja v zvezi s to pripombo še kai'po- 
jasniti? (Ne želi.) 

Zeli še kdo besedo? Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajam na gla- 
sovanje. Dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k statutu Zveze sta- 
novanjskih skupnosti Slovenije. Kdor je za, naj to potrdi! (Vsi delegati glasu- 
jejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o soglasju k statutu Zveze stanovanj- 
skih skupnosti Slovenije soglasno sprejet. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na sklep o spre- 
membi statuta Raziskovalne skupnosti Slovenije. 

Sklep je Skupščini SR Slovenije predložila v obravnavo Raziskovalna 
skupnost Slovenije, ki je za svojega predstavnika določila Božidarja Guština, 
svetovalca Raziskovalne skupnosti Slovenije. 



6. seja 41 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika k tej 
točki dnevnega reda določil dr. Bena Lukmana, republiškega podsekretarja 
v Republiškem komiteju za raziskovalno dejavnost. 

Sklep so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose našega zbora 
in Odbor za družbenoekonomske odnose Zbora občin, ki sta dala skupno poro- 
čilo, ter Zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako dala poročilo. 

Z dopisom z dne 21. 9. 1978 smo prejeli predlog odloka o potrditvi sklepa 
o spremembi statuta Raziskovalne skupnosti Slovenije. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca Odbora 
in Komisije besedo? (Ne želita.) 

Prehajamo torej na razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) 
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na gla- 

sovanje. 
Dajem na glasovanje predlog odloka o potrditvi sklepa o spremembi sta- 

tuta Raziskovalne skupnosti Slovenije. Kdor je za predlog, naj prosim glasu- 
je! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o potrditvi sklepa o spremembi statuta 
Raziskovalne skupnosti Slovenije soglasno sprejet. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk 
in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela v letu 1978. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona je Skupščini SR 
Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ki je 
za svojega predstavnika določil tovarišico Milico Ozbič, članico Izvršnega sve- 
ta in republiško sekretarko za finance. 

Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije predlaga Skup- 
ščini SR Slovenije, da obravnava zakon v smislu 295. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije po hitrem postopku. 

Takšen postopek predlaga Izvršni svet zaradi nujnosti, da se takoj uvelja- 
vi predlagana sprememba, ki znižuje splošno davčno stopnjo ter razširja krog 
davčnih olajšav za izvoznike ter temeljne organizacije združenega dela, ki 
združujejo sredstva za določene naložbe. Zeli predstavnik predlagatelja obraz- 
ložiti predlog? (Da.) 

Besedo ima tovarišica Milica Ozbič, republiška sekretarka za finance in 
članica Izvršnega sveta! 

Milica Ozbič: Tovarišice in tovariši delegati! Domnevam, da je pri- 
merna vsaj krajša obrazložitev, zakaj predlagamo obravnavo zakona po hitrem 
postopku. 

Dotok prihodkov republiškega proračuna iz davka iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela se v letošnjem letu giblje prek zneskov, ki so bili 
predvideni ob pripravi proračuna za letošnje leto. Razlogov za tak povečan 
priliv je več. Po našem mnenju so v grobem pomembnejši naslednji: 

Priliv sredstev iz davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela 
v letu 1977 je bil planiran ob koncu leta 1976, torej pod vplivom finančnega 
položaja gospodarstva v letu 1976. Ta pa je bil predvsem odraz začetnih težav 
pri uveljavljanju novega obračunskega sistema. V letu 1977 se je gospodarski 
položaj, v primerjavi z letom 1976, začel popravljati. Popravil se je predvsem 
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v drugi polovici leta, kar je vplivalo na povečan dotok davka iz dohodka te- 
meljnih organizacij združenega dela po zaključnih računih za leto 1977. 

Tako se je izboljšal v organizacijah združenega dela v letu 1977 finančen 
položaj. V republiškem proračunu je bilo to vidno šele letos, in to po zaključ- 
nih računih. 

Iz tega razloga je republiški proračun prejel po obračunih davka od te- 
meljnih organizacij združenega dela za obračunsko leto 1977 v marcu letošnje- 
ga leta nad 400 milijonov dinarjev. 

Poleg tega je potrebno še ugotoviti, da je naraščanje dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela v letu 1978 večje od predvidenega, ki smo ga opre- 
delili z resolucijo za letošnje leto. 

Gibanje davčne obveznosti pa ni odvisno le od gibanja dohodka tozdov, 
temveč tudi od učinkov uveljavljanja različnih davčnih olajšav, ki jih je vna- 
prej, pred začetkom leta, praktično nemogoče natančno predvideti. 

V letošnjem letu se davčna obveznost za razliko od prejšnjih let tudi te- 
koče prilagaja rezultatom poslovanja že ob periodičnih obračunih, ne pa kot 
doslej, po končanem letnem obračunu. 

Boljši rezultati v gospodarjenju se torej takoj, že med letom, pokažejo v 
povečanem prilivu davka iz dohodka tozdov oziroma v povečani davčni osnovi. 

Da bi dejanske prilive iz tega davka v letošnjem letu uskladili s predvi- 
deno obveznostjo, ki izhaja iz resolucije, in'obveznostjo iz zakona o proračunu 
republike za leto 1978, predlagamo, da se splošna davčna stopnja že sedaj zni- 
ža od 7 % na 5 %. Posebej opozarjam na 5 %, ker je v predlogu za izdajo za- 
kona predlagano znižanje od 7 % na 6 %, z amandmajem pa dodatno na 5 %. 
Poleg tega predlagamo še razširitev davčnih olajšav za nekatere namene, ki 
so opredeljeni predvsem s planom in resolucijo. Predlagamo povečanje olajšav 
za izvozno gospodarstvo, ki je davčni zavezanec, in uvedbo nekaterih olajšav 
za naložbe po samoupravnih sporazumih v letališko in cestno infrastrukturo 
in za naložbe v razvoj PTT prometa ter za naložbe za razvoj višjih oblik ob- 
mejnega gospodarskega sodelovanja. 

Ker pa je pomembno, da so v gospodarstvu delavski sveti seznanjeni z 
davčno politiko, ki velja za tekoče leto, da računajo z njo pri svojih odločit- 
vah, predlagamo, da se predlagani zakon sprejme po hitrem postopku in uve- 
ljavi takoj. Reden postopek bi pomenil, da bi sprejeli zakon šele novembra. Za- 
jemanja tega davka pa bi v prevelikem obsegu teklo naprej. Zato ocenjujemo, 
da bo zbor razloge za spremembo zakona po hitrem postopku sprejel in s 
sprejetjem predloga omogočil uveljavitev predlaganih rešitev. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Slišali smo celovito obrazlo- 
žitev. Želi kdo razpravljati, in sicer najprej o predlogu, da obravnavamo za- 
kon v smislu 295. člena poslovnika, se pravi po hitrem postopku? Ce ne želi 
nihče razpravljati, dajem na glasovanje predlog Izvršnega sveta, da se zakon 
obravnava v smislu 295. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije po hitrem 
postopku. Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet. 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona sta obravnavala Od- 

bor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala poročili. Z dopisom 
z dne 18. 9. 1978 smo prejeli amandmaje Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije. 
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Danes smo prejeli tudi amandma skupine delegatov z gospodarskega pod- 
ročja, 17. okoliš, in s kmetijskega področja, 5. okoliš, Ptuj. Želi predstavnik 
predlagatelja besedo? Besedo ima tovariš Imre Var ju. Prosim! 

Imre Varju: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Umi- 
kam amandma in namesto amandmaja bom postavil delegatsko vprašanje. 
Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Torej, amandma se umika. Hvala lepa. 
Želita poročevalca Odbora in Komisije besedo? (Ne želita.) Zeli kdo drug 

razpravljati? Će nihče ne želi razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam 
na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije k 1., 3. in 9. členu. Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija se 
z amandmaji strinjata. 

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

Ugotavljam, da so amandmaji Izvršnega sveta k 1., 3. in 9. členu soglasno 
sprejeti. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka 
temeljnih organizacij združenega dela v letu 1978 v celoti. Kdor je za predlog 
zakona, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka 
temeljnih organizacij združenega dela v letu 1978 soglasno sprejet. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o prenosu ustanoviteljskih pravic in dolžnosti nasproti Zavodu za duševno in 
živčno bolne, Hrastovec-Trate. 

Predlog odloka je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, ki je za svojega predstavnika k tej točki dnevne- 
ga reda določil dr. Dominika Komadino, republiškega podsekretarja v Repu- 
bliškem komiteju za zdravstveno in socialno varstvo. 

K tej točki dnevnega reda je bil poleg ostalih povabljen tudi predstavnik 
Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije. 

Predlog odloka so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose na- 
šega zbora in Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin, ki 
sta dala skupno poročilo, ter Zakonodajno-pravna komisija, ki je dala poročilo. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Hvala. Želita poročevalca 
Odbora in Komisije besedo? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Ker ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o prenosu ustanoviteljskih pravic in 
dolžnosti nasproti Zavodu za duševno in živčno bolne Hrastovec-Trate. Kdor 
je za predlog, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? '(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o prenosu ustanoviteljskih pravic in 
dolžnosti nasproti Zavodu za duševno in živčno bolne Hrastovec-Trate soglasno 
sprejet. 
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Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na program dela 
zborov Skupščine SR Slovenije za obdobje oktober-december 1978, ki ga je 
pripravilo Predsedstvo Skupščine SR Slovenije. 

Predstavnik Izvršnega sveta k tej točki dnevnega reda je tovariš Jože 
Pacek, član Izvršnega sveta in sekretar Sekretariata za pravosodje, organiza- 
cijo uprave in proračun. 

Osnutek programa je bil objavljen v Poročevalcu št. 17 z dne 31. julija 
1978. Prejeli smo tudi predlog programa dela. Obravnavala so ga vsa delovna 
telesa Skupščine in Zbora. O njem so razpravljali tudi na sestanku s predsed- 
niki občinskih skupščin. Delovna telesa so predložila pismena poročila. 

Dovolite mi, da dam k programu krajšo uvodno obrazložitev. 
Pred nami je predlog programa dela zborov Skupščine Socialistične repu- 

blike Slovenije do konca tega leta. Obdobje, ki ga programsko opredeljujemo, 
je sicer kratko po svoji vsebini, naloge, ki so pred nami, pa zelo bogate in vse- 
binsko zahtevne. Tako so v programu naloge, ki izhajajo iz kongresnih doku- 
mentov Zveze komunistov, naloge, ki pomenijo uresničevanje zakona o zdru- 
ženem delu in se nanašajo na opredelitev sistema družbenega planiranja v So- 
cialistični republiki Sloveniji, na uresničevanje svobodne menjave dela, ure- 
janje sistema državne uprave, sistema davčne zakonodaje in še na nekatera 
druga pomembna področja. 

Pri tem naj pojasnim, da bomo v prihodnje delo zborov programirali po 
koledarskem letu. Zato je naloga nas vseh, da se s skupnimi prizadevanji takoj 
začnemo pripravljati na programiranje dela za prihodnje leto. Prve priprave za 
bodočo prbgramsko zasnovo kot skupni dogovor in usmeritev dela vseh samo- 
upravnih in družbenopolitičnih dejavnikov so v teku. O osnutku programa 
je bila širša razprava, ki je dala pomemben delež k programu, ki je pred nami. 
Program je tako obogaten s predlogi, ki so jih posredovale delegacije temeljnih 
samoupravnih organizacij in skupnosti, občinske skupščine, skupine delegatov, 
samoupravne interesne skupnosti, družbenopolitične organizacije, Izvršni svet 
Skupščine Socialistične republike Slovenije in njegovi upravni organi, Go- 
spodarska zbornica Slovenije, delovna telesa Skupščine in zborov ter vsi dru- 
gi zainteresirani družbeni dejavniki. 

Ker so v uvodu k predlogu programa že navedene temeljne usmeritve, 
ki so bile osnova izhodiščem pri nastajanju programa, bi opozoril le na dve 
novosti, ki pomenita bistveno spremembo v primerjavi s programiranjem 
v preteklem obdobju. 

1. Za obravnavo na vsaki seji zbora so načrtovani problemsko zaokroženi 
sklopi nalog s tematskega in zakonodajnega področja, kar bo omogočilo delov- 
nim ljudem, delegatom v delegacijah, temeljnim samoupravnim organizaci- 
jam in skupnostim in vsem drugim udeležencem v delovanju delegatskega si- 
stema bolj organizirano, načrtno, poglobljeno in sistematično delo pri pripra- 
vah za seje zbora in njegovih delovnih teles. S tem se povečujejo možnosti, 
da se odpravijo nekatere pomanjkljivosti in slabosti v delovanju delegatskega 
sistema, saj bodo dejansko lahko prihajali v zbor dobro pripravljeni delegati. 
Takšen pristop omogoča v še večji meri uresničevanje načela zamenljivosti 
delegatov. Nadalje pomeni združevanje sorodnih vprašanj pregled nad celotno 
problematiko določenega področja in omogoča usmeritev razprave v delega- 
cijah na bistvena vprašanja, kar daje dovolj možnosti za ugotavljanje in us- 
klajevanje pobud, predlogov, mnenj in pripomb že ob pripravah in seveda pri 
sprejemanju skupščinskih odločitev in dokumentov. 
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2. Program tudi določa, kako bo obravnavana posamezna problematika. 
Tako so razvidni tudi dogovori z družbenopolitičnimi organizacijami in drugi- 
mi zainteresiranimi družbenopolitičnimi in strokovnimi dejavniki, ki se bodo 
vključevali v obravnavo posameznih vprašanj, kakor tudi vključevanje repu- 
bliških svetov kot oblik demokratičnega sodelovanja in izmenjave mnenj pri 
razreševanju sistemskih vprašanj. To bo prispevalo k razjasnitvi problemov, 
ki se obravnavajo v zborih, saj bo zbor z še večjim angažiranjem in prisotno- 
stjo stališč in predlogov organiziranih subjektivnih sil in drugih učinkovitejše 
opravil svojo nalogo pri usklajevanju stališč delegacij temeljnih samoupravnih 
organizacij in skupnosti. S tem namenom je bil sklenjen dogovor s predsedniki 
delovnih teles Skupščine in zborov, kdo bo pri posameznih problemsko za- 
okroženih sklopih nosilec koordinacije dela v Skupščini SR Slovenije. Za to 
pomembno nalogo so predvideni: podpredsednika Skupščine, predsedniki zbo- 
rov, pri obravnavi nekaterih vprašanj pa tudi telesa Skupščine in zborov, zno- 
traj njih pa posamezni člani teh teles. Njihova naloga je, da sledijo razpravam 
o posameznih vprašanjih in zadevah vse od takrat, ko se o tem začnejo pripra- 
ve in obravnave, pa vse do končne odločitve o tem v pristojnih zboiih. Sprem- 
ljali naj bi vse pobude, predloge, mnenja in pripombe posameznih temeljnih 
samoupravnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij, da bodo imeli de- 
legati v zboru celovitejšo informacijo. Prispevali naj bi tudi k temu, da se 
različnost interesov v kar največji meri uskladi že v predhodnem postopku, 
pred sejami zborov, da bi se na sejah zbora ugotavljali, uveljavljali in potrje- 
vali avtentični interesi in potrebe delovnih ljudi in občanov. 

Kot sem že uvodoma omenil, je v predlog programa vključena vrsta pred- 
logov in pripomb, ki so bili dani k osnutku programa. Pri tem naj pojasnim, da 
so upoštevani nekateri predlogi za časovno premaknitev posameznih zadev le 
v primeru, če je predlagatelj zagotovil, da bo zadevo uspel pripraviti in pravo- 
časno predložiti. Ce pa je bilo skupno s predlagateljem ocenjeno, da vključi- 
tev posamezne zadeve v program ne bi bila realna, smo jo predvideli za pri- 
hodnje programsko obdobje. 

Glede na predlog Odbora za družbenoekonomske odnose našega zbora 
lahko uvrstimo v predlog programa tudi analizo o uresničevanju stališč, pri- 
poročil in sklepov o raziskovalni dejavnosti kot sestavini združenega dela, in 
sicer za sejo zbora 6. decembra 1978. Predlog programa dela razširjamo tudi s 
to temo. 

Nekateri odbori so predlagali obravnavo posameznih zadev čimprej in ne 
šele konec leta. Pri usklajevanju teh predlogov z Izvršnim svetom je bilo ugo- 
tovljeno, da taki premiki ne bi bili realni oziroma bi utegnili vplivati na ka- 
kovost gradiv. Zato bodo Skupščini SR Slovenije gradiva, kot na primer iz- 
hodišča za sestavo proračuna za leto 1979, predlog za izdajo zakona o zajamče- 
nem osebnem dohodku in še nekatera druga, predložena takoj, ko bodo pri- 
pravljena, toda dovolj zgodaj, da bo s tem omogočena daljša in vsebinsko po- 
globljena razprava. Predlagano je tudi bilo, da naj bi se nekatere posamične 
zadeve preložile v program za prihodnje leto, zaradi celovitosti ureditve pro- 
blematike oziroma področja. Ocenjeno je bilo, da gre v teh nekaterih primerih 
za predloge, ki so nujni in ne bi bilo primerno čakati na kompleksno uskla- 
ditev. 

Predlagano je bilo tudi, da naj bi zbor še v tem letu obravnaval informa- 
cijo o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb. Ta informacija je še v 
pravi j alni fazi. Skupščina Socialnega varstva Slovenije, ki je vključena v 



46 Zbor združenega dela 

to delo, predvideva, da bo informacija pripravljena do konca letošnjega leta. 
Zato bo uvrščena v program ža prihodnje leto. 

Glede zakona o usmerjenem izobraževanju je Predsedstvo Skupščine skle- 
nilo, da ga ne bo uvrstilo v letošnji program dela, ker so nekatera vprašanja 
v zvezi s temeljnimi stališči še vedno nerazčiščena. O njih naj bi razpravljal 
in jih razjasnil na novo ustanovljeni Republiški svet za vzgojo in izobraževa- 
nje. Zato bo omenjeni zakon vsekakor uvrščen v program dela Skupščine šele 
v začetku prihodnjega leta. 

In še informacija: Zaradi kongresa Zveze sindikatov Slovenije, ki bo od 
25. do 26. oktobra, predlagamo, da bi seje zborov, ki so po predlogu programa 
dela predvidene za 24. 10. premaknili na 30. 10. Torej od 24. oktobra na 30. 
oktober. 

Odbori so tudi predlagali, da naj Zbor obravnava osnutek programa v 
skladu s 34. členom poslovnika Zbora združenega dela, to je, da se fazi zdru- 
žita in se osnutek delovnega programa obravnava in sprejema kot predlog. 

Zeli morda besedo predstavnik Izvršnega sveta? (Ne želi.) 
Želijo morda poročevalci delovnih teles še ustno dopolniti informacijo? 

(Ne želijo.) 
Preden preidemo na razpravo, dajem na podlagi 34. člena poslovnika Zbo- 

ra združenega dela na glasovanje predlog odborov, da se fazi združita in da 
hkrati obravnavamo in sprejemamo osnutek in predlog programa. 

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

Ugotavljam, da je predlog za združitev faz soglasno sprejet. 
Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? 

Besedo ima tovariš Matija Zgajnar, delegat Zbora združenega dela za področje 
prosvete in kulture, okoliš 2! 

Matija Zgajnar: Spoštovane tovarišice in tovariši delegati! Dovo- 
lite mi, da posredujem stališča naše delegacije in Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine občine Ljubljana-Siška do programov dela zborov Skupščine SR 
Slovenije za obdobje oktober—december 1878. 

Splošno stališče Družbenopolitičnega zbora in naše delegacije je pozitivno. 
Menimo pa, da so programi dela zborov Skupščine SR Slovenije zelo napeti. 
Po družbenem dogovoru o svobodni menjavi dela naj bi o gradivu razpravlja- 
li do konca leta, ne kaže pa s tem gradivom zavlačevati oziroma ga odlagati 
na naslednje leto. 

Gradivo, ki se nanaša na družbeno planiranje je nujno sprejeti še v tem 
letu, ker bo potrebno razpravljati še o planih občin, krajevnih skupnosti in o 
planih interesnih skupnosti. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati? Zeli 
besedo predstavnik Izvršnega sveta? Prosim, besedo ima tovariš Jože Pacek! 

Jože Pacek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Do- 
volite mi, da dam pojasnilo delegaciji iz Šiške. 

Osnutek zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela je pripravljen 
in bo takoj posredovan Skupščini. V torek je bil v obravnavi na Svetu za 
vprašanja družbene ureditve. Svet je ocenil, da je osnutek primeren za nadalj- 
njo razpravo. Vendar se je pri tem pojavilo toliko vprašanj, da bo moral Iz- 
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vršni svet vsa ta vprašanja, ki so bila v razpravi postavljena in na katere je 
treba najti ustrezen odgovor, proučiti. Potrebni pa bodo še posebni zakoni, ki 
bodo opredeljevali posamezna področja družbenih dejavnosti. 

Zavzeto je bilo stališče, da brez neke sočasnosti ne gre. Zaradi tega bo Iz- 
vršni svet v kratkem poslal v Skupščino dodatno informacijo. 

Sodili smo, da bi bilo premalo, če bi samo v uvodni obrazložitvi k osnut- 
ku zakona o svobodni menjavi dela seznanjali delegate in delegacije s pro- 
blemi, ki so še odprti. Mislim, da bo tovariš delegat lahko upošteval navedene 
razloge, enako tudi drugi delegati v Šiški. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Želi še kdo razpravljati? Ce ne želi nihče, 
zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predloženi pred- 
log programa dela Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za obdobje 
oktober-december 1978, z dopolnitvami, ki sem jih navedel v uvodni obrazlo- 
žitvi, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je program dela Zbora združenega dela Skupščine SR 
Slovenije za obdobje oktober-december 1978 soglasno sprejet. 

Tovarišica sekretarka me je opozorila, da je skupina delegatov v zvezi s 
7. točko dnevnega reda končala z delom. Zato predlagam, da se vrnemo na 7. 
točko dnevnega reda. 

Prosim poročevalca skupine delegatov, da poroča zboru. Besedo ima tova- 
riš Aleksander Furlan! 

Aleksander Furlan: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina de- 
legatov, ki je bila po sklepu zbora določena za oblikovanje dokončnega bese- 
dila stališč, se je sestala in ugotovila, da v razpravah na zborih niso bile dane 
konkretne pripombe in predlogi za spremembo oziroma dopolnitev predloga 
stališč Skupščine SR Slovenije k informaciji Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o izvajanju ustavne preobrazbe pravosodnega sistema in informaciji 
Javnega tožilstva SR Slovenije o izvajanju nalog v zvezi z novo organizacijo 
javnega tožilstva. 

Skupina delegatov tudi podpira dopolnitev Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije in predlaga, da se predlagana sprememba vnese v predlog sta- 
lišč. V zvezi z ugotovitvijo skupine delegatov, da informacija ne zajema izo- 
braževanja delavcev v pravosodju, skupina ugotavlja, da je v pripravi, kot 
izhaja tudi iz programa dela zborov Skupščine SR Slovenije', zakon o izo- 
braževanju delavcev državnih organov, ki bo urejal tudi vprašanja strokovne 
izobrazbe in izobraževanja delavcev tako v pravosodju kot tudi v državnih 
organih. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala! Zeli kdo o predlogu razpravljati? 
(Ne.) 

Prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog stališč Skupščine 
SR Slovenije k informaciji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju 
ustavne preobrazbe pravosodnega sistema in informaciji Javnega tožilstva SR 
Slovenije o izvajanju nalog v zvezi z novo organizacijo javnega tožilstva, z 
dopolnitvami. 
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Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog stališč z dopolnitvami soglasno sprejet. 

»Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na osnutek delov- 
nega programa Zbora republik in pokrajin za dobo september-december 1978. 

Osnutek delovnega programa je predložil v obravnavo Zbor republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ. Predstavnika delegacije SR Slovenije v Zboru re- 
publik in pokrajin Skupščine SFRJ sta tovarišica Milena Rakčevič in Dušan 
Cehovin. 

Osnutek delovnega programa so obravnavali odbori našega zbora in Za- 
konodaj no-pr a vna komisija, ki so dali poročila. 

Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci odborov 
in Komisije poročila še ustno dopolniti? (Ne.) Pričenjam razpravo. Kdo želi 
razpravljati? Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in pred- 
lagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k tistemu 
delu osnutka delovnega programa Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
za dobo september-december 1978, ki se nanaša na akte, ki se sprejemajo 
na podlagi soglasja skupščin republik in skupščin avtonomnih pokrajin. 

2. Zbor združenega dela pooblašča delegacijo Skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR 
Slovenije soglasje k predlogu programa Zbora republik in pokrajin za dobo 
september-december 1978. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev k predlaganemu sklepu? 
Ce nihče, prehajamo na glasovanje. 

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

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično federativno republiko 
Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj. 

Predlog zakona je predložil v obravnavo Zbor republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ. Predstavnika delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ sta tovarišica Milena Rakčevič in Dušan Ce- 
hovin. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika k tej točki 
dnevnega reda določil Milico Ozbič, članico Izvršnega sveta in republiško se- 
kretarko za finance. 

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

Z dopisom z dne 19. 9. 1978 smo prejeli predlog odloka o soglasju k pred- 
logu zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFR Jugoslavijo in Med- 
narodno banko za obnovo in razvoj (YU-1561). 

Prejeli smo tudi mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 
Zeli predstavnik delegacije besedo? (Ne.) Želijo poročevalci Odbora in 

komisij poročila še ustno dopolniti? (Ne.) 
Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razprav- 

ljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 
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Dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o rati 
fikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično federativno republiko Jugo- 
slavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU-15i61). 

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

Ugotavljam, da je predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifi- 
kaciji sporazuma o garanciji med Socialistično federativno republiko Jugosla- 
vijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU-1561) soglasno sprejet. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

Za svojega predstavnika k vsem predlogom odlokov je Komisija za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve določila tovariša Tomaža Kavčiča, čla- 
na Komisije. 

' 1. Predlog odloka o imenovanju namestnika republiškega sekretarja za 
urbanizem je predložila v obravnavo Komisija za volitve, imenovanja in admi- 
nistrativne zadeve Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo v zvezi s tem predlogom? (Nihče.) 
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasova- 
nje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o imenovanju namestnika republi- 
šega sekretarja za urbanizem. 

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 o imenovanju namestnika republiškega 
sekretarja za urbanizem soglasno sprejet. S tem je v Zboru združenega dela 
imenovan za namestnika republiškega sekretarja za urbanizem tovariš Ma- 
ver Jer kič. 

2. Predlog odloka o imenovanju namestnika predsednika Republiškega ko- 
miteja za zdravstveno in socialno varstvo je predložila v obravnavo Komisija 
za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine Socialistične repu- 
blike Slovenije. 

Pričenjam z razpravo v zvezi s tem predlogom. Želi kdo besedo? Želi kdo 
razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in 
prehajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o imenovanju namestnika predsed- 
nika Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo. 

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 o imenovanju namestnika predsednika 
Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo soglasno sprejet. 
S tem je v Zboru združenega dela imenovan za namestnika predsednika Re- 
publiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo tovariš Franc Hočevar. 

3. Predlog odloka o izvolitvi sodnice za prekrške Republiškega senata za 
prekrške je predložila v obravnavo Komisija za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije je dal k predlogu 
odloka pozitivno mnenje. Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) 

4 
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Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na gla- 
sovanje. Dajem na glasovanje predlog odloka o izvolitvi sodnice za prekrške 
Republiškega senata za prekrške. 

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 o izvolitvi sodnice za prekrške Repu- 
bliškega senata za prekrške soglasno sprejet. S tem je v Zboru združenega 
dela znova izvoljena za sodnico za prekrške Republiškega senata za pre- 
krške tovarišica Terezija Brožič. 

4. Predlog odloka o razrešitvi namestnice javnega tožilca Socialistične 
republike Slovenije je predložila v obravnavo Komisija za volitve, imenova- 
nja in administrativne zadeve Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Izvršni svet je dal k predlogu odloka pozitivno mnenje. Pričenjam razpra- 
vo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, razpravo 
zaključujem in prehajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o razrešitvi namestnice javnega to- 
žilca Socialistične republike Slovenije. 

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 razrešitvi na- 
mestnice javnega tožilca Socialistične republike Slovenije. S tem je v Zboru 
združenega dela razrešena dolžnosti namestnice javnega tožilca socialistične 
republike Slovenije tovarišica Iva Stepančič. 

5. Predlog odloka o razrešitvi sodnika Okrožnega gospodarskega sodišča 
v Mariboru je predložila v obravnavo Komisija za volitve, imenovanja in admi- 
nistrativne zadeve Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije je dal k pred- 
logu odloka pozitivno mnenje. Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? 
(Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na 
glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o razrešitvi sodnika Okrožnega go- 
spodarskega 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 predlog odloka o razrešitvi sodnika Okrožnega gospo- 
darskega sodišča v Mariboru soglasno sprejet. S tem je v Zboru združenega 
dela razrešen dolžnosti sodnika Okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru 
tovariš Božidar Boezio. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje, 38. 
okoliš, Ljubljana-Siška, bo odgovoril tovariš Janez Sega, glavni republiški 
kmetijski inšpektor. Prosim! 

Janez Sega: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov za delegiranje v Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije 
z gospodarskega področja, 38. okoliš, Ljubljana-Siška, je postavila tri delegatska 
vprašanja, na katera želi, da tukaj odgovorimo. 
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Prvo vprašanje se glasi: Zakaj niso dana dovoljenja za izstrelitev raket 
proti toči pravočasno, saj letala letijo na višini 7000 m, domet raket pa je do 
4000 m? 

Odgovor: Obramba pred točo, ki deluje na Štajerskem v območju sedmih 
občin, se vodi iz radijskega centra Zikarice. Ta ima direktno radijsko in tele- 
fonsko zvezo s kontrolo letenja v Zagrebu in Meteorološkim zavodom Slovenije 
v Ljubljani, stalno radijsko zvezo pa tudi z vsemi strelnimi mesti na branjenem 
območju. V primeru nevarnosti toče mora radijski center za vsako izstrelitev 
raket posebej prositi za dovoljenje kontrolo letenja v Zagrebu. Šele na podlagi 
njihove odobritve da radijski center povelja za izstrelitev raket posameznim 
strelnim mestom v celotnem organiziranem obrambnem območju s 103 strel- 
nimi mesti. Pri dajanju dovoljenj se mora kontrola letenja ravnati po med- 
narodnih predpisih, po katerih se rakete ne smejo izstreljevati 10 minut pred 
in 10 minut po preletu letala čez kritično območje. Ker je v času toče po po- 
ročilu kontrole letenja bilo v zraku na raznih višinah več letal, uprava le- 
tenja ni smela izdati dovoljenja za izstreljevanje raket proti toči. 

Drugo vprašanje: Kdaj bodo organizirani raketni centri za obrambo proti 
toči tako, da bodo pokrivali vse območje SR Slovenije? 

Odgovor: Za organiziran sistem obrambe pred točo v območju SR Slove- 
nije, ki naj bi deloval kot širši sistem obrambe, je že bila dana iniciativa Iz- 
vršnemu svetu Skupščine SR Slovenije. V programu je, da naj bi Izvršni svet 
že to jesen predlagal ukrepe za enovit pristop k organiziranju bodoče obrambe 
pred točo, pripravlja pa se tudi medrepubliški dogovor o obrambi pred točo. 

Tretje vprašanje: Kakšna pomoč je predvidena krajem, prizadetim od toče 
in neurja? Ali je predvidena pomoč tudi v nepovratnih sredstvih? 

Odgovor: Letošnja neurja so zajela izredno obsežna območja Slovenije in 
hkrati z njimi kmetijske, stanovanjske in gospodarske objekte ter komunalne 
naprave. Največja škoda je v kmetijstvu. 

Izvršni svet je za prvo pomoč v najbolj prizadetih območjih, kjer občine 
same z ukrepi v lastni pristojnosti ne bi mogle uspešno omiliti posledic toče, 
to so območja občin Murska Sobota, Lendava, Gornja Radgona in del Mari- 
bora, namenil približno 30 milijonov dinarjev. Ta sredstva so se uporabila za 
regresiranje semen in gnojil, uporabljenih na kmetijskih površinah, ki so jih 
morali na novo preorati in posejati s strniščnimi posevki. Preorano je bilo po 
podatkih občin okoli 7000 ha. Večji del teh sredstev je bil dan za nakup živin- 
ske krme za najbolj kritičen čas, neposredno po toči, in sicer zato, da bi se 
ohranil osnovni živinski fond. Manjši del sredstev pa je bil uporabljen za pla- 
čilo škropiv za enkratno oziroma dvakratno škropljenje poškodovanih inten- 
zivnih sadovnjakov in vinogradov tudi v prizadetih območjih izven omenjenih 
štirih občin. Za škropljenje so lahko uveljavljale regres vse občine v Sloveniji, 
ki so bile prizadete zaradi toče. Vsa ta sredstva so bila dana oškodovancem 
brez obveznosti vračila. Da bi se olajšala prehrana živine, je bil za najbolj 
ogrožena območja dodeljen še znaten del koruze, ki je bila zaradi intervencije 
na trgu uvožena in dodeljena naši republiki. Tako je bilo okoli 560 vagonov 
koruze dodeljenih temu področju. 

V prizadevanja za omilitev posledic toče so se vključile tudi vse občine 
in tudi združeno delo v teh občinah. Kakšen je obseg te pomoči in kakšne so 
vse njene oblike, v tem trenutku ne bi mogel navesti, ker se škoda še ugotavlja 
in ker pomoč še traja. Škoda je bila ugotovljena v dneh, ko je bilo to poročilo 
že sestavljeno. 
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Vsekakor pa je treba poudariti akcijo samoupravnih interesnih skupnosti v 
oškodovanih območjih, ki se na pobudo Izvršnega odbora predsedstva Republi- 
ške konference SZDL Slovenije pripravljajo, da tudi s svoje strani nudijo po- 
moč oškodovanim kmetovalcem. Izvršni svet pripravlja predloge za dodatne 
ukrepe za olajšanje posledic toče, pri čemer upošteva, da mora biti namen po- 
moči v najbolj ogroženih območjih uresničevanje kmetijskih proizvodnih ciljev, 
ki so opredeljeni v družbenih planih. Izvršni svet si bo prizadeval, da bi se v 
ta namen uporabil del sredstev širše solidarnosti. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Pismeni odgovor dobite v 
vsakem primeru. Odgovori na delegatska vprašanja so redno objavljeni tudi v 
Poročevalcu Skupščine SR Slovenije. 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje, 33. 
okoliš — Kočevje, bo odgovoril tovariš Metod Kovač, republiški podsekretar v 
Republiškem komiteju za ekonomske odnose s tujino. Prosim! 

Metod Kovač: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov za Zbor združenega dela Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije z gospodarskega področja, 33. okoliš, je postavila delegatsko vprašanje, ki 
se nanaša na problematiko izvoza oziroma na pridobitev izvoznega dovoljenja 
za izvoz bukove hlodovine tretje klase v Italijo. Menijo, da so postopki za pri- 
dobitev izvoznega dovoljenja predolgi oziroma da kljub soglasju lesne indu- 
strije za izvoz čakajo tudi po več mesecev do pol leta na dovoljenje, kar po- 
vzroča velike probleme in škodo v sami proizvodnji, kakor tudi v gospodarjenju 
nasploh. 

V zvezi s postavljenim vprašanjem daje Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije naslednji odgovor: 

Po odloku o blagu, katerega uvoz in izvoz sta regulirana (objavljen v Urad- 
nem listu št. 35 letošnjega leta), je v seznamu blaga, za katerega se določajo 
izvozni in uvozni pogoji, za bukovo hlodovino določen izvozni režim. To po- 
meni, da je za izvoz te hlodovine potrebno dovoljenje Zveznega sekretariata 
za zunanjo trgovino. Bukova hlodovina je na izvoznem režimu D že vrsto let 
in so se do leta 1977 dovoljenja za izvoz izdajala po presoji pristojnega organa 
od primera do primera. 

Od leta 1977. dalje se za ta izvozni artikel določa izvozna kvota v jugo- 
slovanskem merilu, ki se dogovorno porazdeli po republikah in pokrajinah. 
Tako je bila dodeljena Sloveniji v letu 1978 izvozna kvota za bukovo hlodovino 
tretje klase v višini 33 000 m® in naknadno še 15 000 m3, tako da razpolaga Slo- 
venija v letu 1978 z izvozno kvoto za ta sortiment v višini 48 000 m3. 

V Socialistični republiki Sloveniji so se organizacije združenega dela pro- 
izvajalcev in porabnikov lesa s sklenjenimi samoupravnimi sporazumi o te- 
meljih plana razvoja gozdnega in lesnega gospodarstva za obdobje 1976—1980 
še posebej dogovorile, da se izvažajo gozdni sortimenti le na osnovi predhodnih 
soglasij lesne predelovalne industrije, in sicer do višine odobrene izvozne kvote 
za tekoče leto. 

Ta kvota je bila v SR Sloveniji dogovorno razporejena na posamezne 
gozdnogospodarske organizacije. Postopek za pridobitev izvoznega dovoljenja 
je naslednji: Gozdnogospodarska organizacija mora najprej dobiti soglasje 
območne lesne industrije. Na podlagi tega soglasja izda Gospodarska zbornica 
Slovenije mnenje o utemeljenoti izvoza za zaprošeno količino. Zahteve za iz- 
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voz, skupaj z mnenjem republiške Gospodarske zbornice, pošlje gozdnogospo- 
darska organizacija Zveznemu sekretariatu za zunanjo trgovino, ki izda do- 
voljenje šele po predhodnem soglasju Zveznega sekretariata za trg in cene, ki 
pa to soglasje izda po predhodno pridobljenem mnenju Zveznega komiteja za 
kmetijstvo. 

V ilustracijo dajemo podatke o rokih, v katerih so bila izdana izvozna do- 
voljenja Gozdnemu gospodarstvu Kočevje v letu 1978. Torej Gozdno gospodar- 
stvo je zaprosilo Gospodarsko zbornico za izvoz 2000 ma bukove hlodovine tretje 
klase in 500 ma hrastove hlodovine dne 20. 1. tega leta. Ta je svoje mnenje 
dala 24. 1., torej štiri dni kasneje, izvozno dovoljenje pa je bilo izdano 13. 3. 1978. 

Gozdno gospodarstvo je dalo Gospodarski zbornici še vlogo za izvoz 3000 m11 

bukove in 5000 ma hrastove hlodovine, in sicer dne 22. 2. tega leta. Gospodar- 
ska zbornica je odgovorila na vlogo s svojim mnenjem 28. 2., izvozno dovoljenje 
od Zveznega sekretariata za zunanjo trgovino pa je bilo izdano 13. 3. 

Tretjič je zaprosila ta organizacija, in sicer za 5000 m® listavcev, prav tako 
22. 2., Gospodarska zbornica je odgovorila 1. 3., izvozno dovoljenje od Zvez- 
nega sekretariata za zunanjo trgovino pa je bilo dano 18. 5. 1978. 

Gozdno gospodarstvo je še četrtič zaprosilo za izvoz, in sicer 2000 m3 bu- 
kove hlodovine. Na Gospodarsko zbornico je naslovilo vlogo 25. 5., Gospodarska 
zbornica je dala svoje mnenje 26. 5., izvozno dovoljenje pa je bilo izdano 
21. 6. 1978. 

In končno je dalo podjetje 15. 8. še dvoje vlog na Gospodarsko zbornico 
za izvoz hlodovine. Gospodarska zbornica je odgovorila 17. <8., izvoznega dovo- 
ljenja pa do dneva sestave našega odgovora še ni bilo. 

Iz podatkov je razvidno, da traja postopek za pridobitev izvoznega dovo- 
ljenja praviloma od enega do dveh mesecev. Kljub temu, da so za izdajo so- 
glasja potrebna številna mnenja oziroma soglasja organov, sledi, da gre v tem 
primeru v bistvu še za določeno administrativno reševanje, ki je potrebno za- 
radi zagotovitve normalne oskrbljenosti na področju lesne industrije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da je vprašanje treba reševati 
s povezovanjem oziroma samoupravnim sporazumevanjem lesne industrije in 
gozdarstva tako, da tovrstne intervencije po administrativni plati ne bodo več 
potrebne. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Vprašujem delegate oziroma 
skupino delegatov z gospodarskega področja, 33. okoliš — Kočevje, ali so z 
odgovorom zadovoljni! (Da.) 

Danes smo dobili delegatsko vprašanje, ki ga je postavila skupina dele- 
gatov 4. okoliša s področja državnih organov, družbenopolitičnih organizacij 
in društev. Na delegatsko vprašanje bo odgovoril tovariš Maver Jerkič, na- 
mestnik republiške sekretarke za urbanizem! 

Maver Jerkič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov 4. okoliša s področja državnih organov, družbenopolitičnih 
organizacij in društev za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je v 
okviru obravnavanja problematike socialne varnosti borcev NOV in drugih 
borcev postavila naslednje vprašanje: 

Kako je možno glede na določbo zakona o upravljanju in razpolaganju 
s stavbnim zemljiščem, ki je bil sprejet v letu 1977 in ki v 34. členu točno do- 
loča, kdaj je možno oddati urejeno stavbno zemljišče brez javnega natečaja, 
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vnesti v občinski odlok, ki določa načine, pogoje in postopek oddaje stavbnega 
zemljišča, določilo, da se brez javnega natečaja odda urejeno stavbno zemljišče 
tudi aktivnim udeležencem NOV, kar je zakon o urejanju in oddajanju stavb- 
nega zemljišča določal oziroma dopuščal? 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov dajemo naslednji odgovor: 
Z občinskim odlokom, izdanim na podlagi 3. odstavka 34. člena zakona o 

upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem, ki je bil sprejet v letu 
1977, ni mogoče razširjati določb 2. odstavka tega člena, v katerem so taksa- 
tivno našteti primeri, ko se lahko odda urejeno stavbno zemljišče brez javnega 
natečaja. 

Glede na te določbe se lahko odda urejeno stavbno zemljišče udeležencu 
NOV samo, če gradi stanovanjsko hišo v okviru stanovanjske zadruge ali če 
gradi nadomestni stanovanjski objekt zaradi posledic potresa ali drugih na- 
ravnih nesreč. 

Če se odda stavbno zemljišče z javnim natečajem, mora razpis za javni 
natečaj upoštevati tudi stanovanjske, delovne, socialne razmere ponudnikov, 
kot to določa 2. odstavek 35. člena omenjenega zakona. Iz tega izhaja, da se 
lahko razpiše javni natečaj tudi za udeležence NOV, v katerem se lahko docela 
upošteva njihov posebni družbeni in socialni položaj. Glede na takšno za- 
konsko ureditev udeleženci NOV zaradi samega načina oddajanja urejenega 
stavbnega zemljišča ne morejo biti prizadeti, medtem ko je že zakon sam 
opravil selekcijo objektivnih primerov, ko se zemljišče odda brez javnega na- 
tečaja. 

Drugačna ureditev bi bila izven sistema, nasprotovala pa bi tudi ustavnemu 
načelu o enakopravnosti občanov. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala! Ali so delegati zadovoljni z od- 
govorom? (Da.) 

Zeli kdo postaviti delegatsko vprašanje. Prosim, besedo ima tovariš 
Imre Varju! 

Imre Varju: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Po- 
stavljam tole delegatsko vprašanje: 

1- Kaj je znesek trajno združenih sredstev po samoupravnem sporazumu 
o združevanju sredstev za financiranje izgradnje elektrogospodarstva, oziroma 
prispevek po zakonu za isti namen, z vidika dohodka oziroma razdelitve do- 
hodka tozdov? 

2. Temeljne organizacije imajo iz naslova trajnega združevanja za ta na- 
men odprte terjatve do elektrogospodarstva, za katere pa doslej še ni bilo no- 
benega pojasnila od organov, ki so za to zadolženi. 

3. Ali te terjatve v bilanci uspeha tozdov ne pomenijo fiktivne aktive? 
Prosim, da se vprašanja obravnavajo kot delegatska vprašanja in se nanje 

pripravi pismeni odgovor do naslednje seje. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo postaviti delegatsko vpra- 
šanje? Prosim, besedo ima tovariš Jože Gabrovšek. 

Jože Gabrovšek: Tovarišice in tovariši! Želim postaviti naslednje 
delegatsko vprašanje: 
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Ali lahko opravlja strokovni izpit in delo odgovornega vodja del v mejah 
svoje strokovne izobrazbe tudi delavec, ki je končal srednjo delovodsko šolo 
ustrezne stroke, po določilih zakona o srednjem šolstvu? 

Zakon o graditvi objektov (Uradni list SBS, št. 42/77) določa v 40. členu, 
da so lahko odgovorni vodje del v mejah svoje strokovne izobrazbe tudi diplo- 
mirani tehniki z opravljenim strokovnim izpitom. Zakon o srednjem šolstvu 
(Uradni list SRS, št. 18/67) poklica diplomirani tehnik ne pozna in določa samo 
srednje tehnične šole in šole, kjer se nadaljuje izobraževanje za absolvente 
poklicnih šol. Določeno je, da se tako organizirajo tehniške šole ali posebni 
oddelki srednjih šol, z ustrezno prilagojenim učnim programom. Te šole v 
praksi imenujemo tudi delovodske šole. 

Delavci, ki absolvirajo delovodske šole, so posebej usposobljeni za vo- 
denje dela, tako tudi pri montažah telefonskih central. Ti delavci vodenje mon- 
taže tudi opravljajo. TOZD Montažno-servisna organizacija, Iskra-Elektromeha- 
nika, Kranj je od Koordinacijskega odbora za izobraževanje pri Gospodarski 
zbornici Slovenije dobila pritrdilno mnenje, da bi delavci, ki so absolventi 
delovodskih šol, lahko opravljali strokovni izpit. Izpitna komisija pri Gospo- 
darski zbornici pa je prijave zavrnila, sklicujoč se na določilo zakona o grad- 
nji objektov, češ da lahko strokovni izpit opravljajo samo diplomirani tehniki. 

Obenem z delegatskim vprašanjem predlagam, da se zakon o gradnji ob- 
jektov ustrezno spremeni, kolikor pristojni organ ne meni, da že sedanja do- 
ločila zakona omogočajo opravljanje strokovnega izpita delavcem, ki končajo 
šole na podlagi drugega odstavka 5. člena zakona o srednjem šolstvu. 
Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo postaviti dele- 
gatsko vprašanje? 

Ce ne želi nihče, zaključujem to točko dnevnega reda. 
Obveščam vas, da smo pri točkah dnevnega reda, kjer smo sprejemali 

končne odločitve, usklajeni z Zborom občin in Družbenopolitičnim zborom. 
S tem je dnevni red današnje seje izčrpan. Zahvaljujem se vam za udeležbo 

na današnji seji zbora in zaključujem 6. sejo zbora. 

(Seja je bila končana ob 14.25.) 



7. seja 

(18. oktobra 1978) 

Predsedovala: Emil Tomažič, 
predsednik Zbora združenega dela in 

Ivica Kavčič, 
podpredsednica Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 9.05. 

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

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

Predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vpra- 
šanja izvolimo naslednje delegate: za predsednika Antona Turnška, za člana 
pa Milana Tepeja in Radi vo j a Pahorja. 

Ali so predlagani delegati navzoči? (So navzoči.) 
Zeli kdo o predlogu razpravljati? Če ne želi nihče razpravljati, lahko pre- 

idemo na glasovanje. Glasovali bomo javno, z dviganjem rok. Kdor je za pred- 
log, naj prosim to potrdi z dvigom roke! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja za 7. sejo Zbora združenega dela izvoljeni: Anton Turnšek, Milan 
Tepej in Radivoj Pahor. 

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

Na današnjo sejo zbora so povabljeni predstavniki Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, Repu- 
bliške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, Republi- 
škega sveta Zveze sindikatov Slovenije, Republiške konference Zveze sociali- 
stične mladine Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Zveze skupnosti za 
zaposlovanje Socialistične republike Slovenije, Skupnosti zdravstvenega var- 
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stva Slovenije in Sklada skupnih rezerv Socialistične republike Slovenije. Vse 
predstavnike prav lepo pozdravljam! 

Na sejo zbora so povabljeni tudi predsedniki odborov našega zbora, člani 
delegacije iz Skupščine Socialistične republike Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in delegati 
iz Socialistične republike Slovenije v Zveznem zboru Skupščine Socialistične 
federativne republike Jugoslavije. 

Prosim vse tiste delegate, ki nameravajo zastaviti delegatsko vprašanje, da 
posredujejo vprašanje meni ali tovarišici sekretarki že na začetku seje, da bi 
lahko o tem takoj obvestili Izvršni svet oziroma pristojne republiške funkcio- 
narje. Na ta način bi omogočili Izvršnemu svetu oziroma ostalim, da se pri- 
pravijo in da posredujejo odgovor na zastavljeno delegatsko vprašanje, če je le 
mogoče že na današnji seji. 

Do zaključka dela verifikacijske komisije predlagam, da pregledate gra- 
diva, ki ste jih dobili danes na klop. 

Anton Turnšek: Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za 7. sejo dne 
18. 10. 1978 daje naslednje poročilo: 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo 
delegatska pooblastila 145 delegatov, in sicer z gospodarskega področja 87 de- 
legatov, s prosvetno-kulturnega področja 18 delegatov, s socialno-zdravstve- 
nega področja 13 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 16 delegatov, iz obrtne in 
podobnih dejavnosti 5 delegatov, iz delovnih skupnosti državnih organov, 
družbenopolitičnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti 3 de- 
legati, iz delegacij aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi v oboroženih 
silah SFRJ 1 delegat. 

Za posamezno delegatsko mesto je za različne točke dnevnega reda po- 
slala po več delegatov skupina delegatov za gospodarsko področje 9. okoliša, in 
sicer posebnega delegata za 6. in 8. točko dnevnega reda. 

Na današnji seji ni delegatov z naslednjih področij oziroma okolišev: za 
gospodarsko področje iz 8. okoliša 1 delegat, 21. okoliša 1 delegat, 36. okoliša 
en delegat ter iz skupine delegatov za kmetijsko dejavnost 5. okoliša dva de- 
legata. Skupaj ni prisotnih 5 delegatov. 

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

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli kdo razpravljati o po- 
ročilu Komisije? 

Ce ne želi nihče, prehajamo na glasovanje. Kdor je za poročilo, naj prosim 
glasuje! (135 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (5 delegatov.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov potrdil poročilo Komisije za verifi- 
kacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila de- 
legatov za 7. sejo Zbora združenega dela. 

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

Preden preidemo na posamezne točke dnevnega reda, vas obveščam, da smo 
se s predsednico Zbora občin in predsednico Družbenopolitičnega zbora dogovo- 
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rili, da bomo poslušali na skupnem zasedanju Zbora združenega dela, Zbora ob- 
čin in Družbenopolitičnega zbora po končani 2. točki dnevnega reda uvodno ob- 
razložitev, ki jo bo podal Andrej Gragor, član Izvršnega sveta in republiški se- 
kretar za delo k poročilu o izvajanju sklepov in priporočil za reševanje pro- 
blematike na področju zaposlovanja v Socialistični republiki Sloveniji, k poro- 
čilu o izvajanju sklepov in priporočil za reševanje problematike zaposlovanja 
naših delavcev v tujini, za postopno vračanje delavcev z dela v tujini in za nji- 
hovo vključevanje v zaposlitev v Socialistični republiki Sloveniji za leto 1977 
in k informaciji o izpolnjevanju pogojev, ob katerih smejo organizacije združe- 
nega dela pošiljati svoje delavce na izvajanje investicijskih in podobnih del 
v tujino. 

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

Za današnjo sejo zbora predlagam naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 7. seje Zbora združenega dela, 
2. odobritev zapisnika 6. seje Zbora združenega dela, 
3. poročilo o izvajanju sklepov in priporočil za reševanje problematike 

na področju zaposlovanja v Socialistični republiki Sloveniji, 
4. poročilo o izvajanju sklepov in priporočil za reševanje problematike 

zaposlovanja naših delavcev v tujini, za postopno vračanje delavcev z dela 
v tujini in za njihovo vključevanje v zaposlitev v Socialistični republiki Slo- 
veniji za leto 1977, 

5. informacija o izpolnjevanju pogojev, ob katerih smejo organizacije 
združenega dela pošiljati svoje delavce na izvajanje investicijskih in podobnih 
del v tujino, 

6. analiza pogojev za pridobivanje dohodka v organizacijah združenega 
dela, ki zaposlujejo pretežno ženske, ter proučitev potrebe in utemeljenosti za 
sistemske rešitve, 

7. informacija o kompleksnem preventivnem varstvu delovnih ljudi, 
8. predlog za izdajo zakona o skladih skupnih rezerv, s tezami za osnu- 

tek zakona, 
9. predlog zakona o združevanju organizacij združenega dela v splošna 

združenja in gospodarske zbornice, 
10. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah posameznih določb ne- 

katerih republiških zakonov v zvezi s postopkom za pridobitev lokacijskega do- 
voljenja, 

11. predlog odloka o potrditvi dogovora o načinu razdelitve temeljnega 
davka od prometa proizvodov, plačanega pri uvozu proizvodov, in temeljnega 
davka od proizvodov, plačanega za proizvode, katere Jugoslovanska ljudska 
armada nabavlja za svoje potrebe, 

12. predlog odloka o pristopu Socialistične republike Slovenije k dogovoru 
o usklajevanju temeljev politike obdavčevanja meničnih kreditov in o izda- 
janju enotnih meničnih golic ter njihovem dajanju v obtok, 

13. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o spremenitvi 
kratkoročnih kreditov, danih Jugoslovanski kmetijski banki, v dolgoročne 
kredite, 

14. osnutek zakona o načinu zagotavljanja, obsegu in namenih dodatnih 
obratnih sredstev za določene organizacije združenega dela v Socialistični re- 
publiki Črni gori, 
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15. osnutek zakona o izdelavi in prodaji priložnostnega zlatega in srebrnega 
kovanega denarja, 

16. volitve in imenovanja, 
17. predlogi in vprašanja delegatov. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? 
Ce ni pripomb, predlagam, da o dnevnem redu glasujemo! Kdor je za 

predlagani dnevni red, naj prosim glasuje! (140 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 6. seje Zbora združenega dela. 

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

Ker nima nihče pripomb in tudi ne predlogov za dopolnitev, ugotavljam, 
da je zapisnik 6. seje Zbora združenega dela odobren. 

Sedaj prehajamo na skupno zasedanje vseh treh zborov. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.30 in se je nadaljevala ob 9.55.) 

Predsednik Emil Tomažič: Nadaljujemo sejo Zbora združenega dela. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na poročilo o izva- 
janju sklepov in priporočil za reševanje problematike na področju zaposlovanja 
v Socialistični republiki Sloveniji. 

Skupščini SR Slovenije je poročilo predložil v obravnavo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, ki je za svoja predstavnika določil Andreja Grahorja, 
člana Izvršnega sveta in republiškega sekretarja za delo in Rada Mikliča, re- 
publiškega podsekretarja v Republiškem sekretariatu za delo. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. 
K tej, kot tudi k 4., 5., 6. in 7. točki dnevnega reda je bil posebej povabljen 

predstavnik Zveze skupnosti za zaposlovanje Socialistične republike Slovenije; 
na seji je navzoča tovarišica Tilka Blaha, predsednica Zveze skupnosti za za- 
poslovanje iSR Slovenije. 

Poročilo je obravnaval Odbor za družbenoekonomske odnose, ki je dal po- 
ročilo. Zeli poročevalec Odbora še ustno dopolniti poročilo? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Pavel Trstenjak, 
delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 16. okoliš — Maribor! 
Prosim! 

Pavel Trstenjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Informacija o izvajanju sklepov in priporočil za reševanje problematike 
na področju zaposlovanja v SR Sloveniji ustreza stanju razmer v Sloveniji 
in načelno nimamo pripomb. Dejstvo je, da je rast zaposlovanja relativno vi- 
soka, prav tako pa tudi priliv delavcev iz drugih republik Jugoslavije. 

Ne glede na 1. točko pa ugotavljamo, da so zaključki na 10. strani informa- 
cije preveč pavšalni, saj v SR Sloveniji ni mogoče posplošeno govoriti o na- 
čelih polne zaposlenosti, če vemo, da to ne ustreza stopnji brezposelnosti v 
podravski in pomurski regiji. 
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Dejstvo je, da družbeni dogovori o minimalnih standardih za življenjske 
in kulturne razmere pri zaposlovanju še niso sklenjeni, da sindikati te akcije 
niso izpeljali do konca, tam, kjer so sklenjeni, pa se ne izvajajo. Mislim, da 
je potrebno najprej dogovor uveljaviti in šele nato zadolžiti inšpekcijske 
organe, da kontrolirajo njihovo izvajanje. 

Usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb dejansko zaostaja. Vendar 
je treba k temu dodati, da je ugotovitev Sekretariata za delo, da združeno 
delo ne kaže dovolj interesov za reševanje teh vprašanj, le deloma točna, saj 
združeno delo potrebuje ustrezno usposobljene invalide, vendar pa niso dani 
osnovni pogoji, predvsem mreža ustreznih zavodov za usposabljanje in tudi 
delavnice. 

Zaključki bi morali nujno vsebovati konkretne zadolžitve organov na 
področju usposabljanja in zaposlovanja, ki neposredno izhajajo iz zakona. Na 
primer: 

— 28. člen določa, da mora Republiški komite za zdravstvo v soglasju z 
Republiškim sekretariatom za delo v roku enega leta predpisati strokovne in 
druge pogoje za delo zavodov (zakon je izšel v 18. številki republiškega urad- 
nega lista iz leta 1976), 

— ustanovitelji zavodov bi morali po 59. členu prevzeti v 6 mesecih 
ustanoviteljske pravice, vendar tega ni storil, še nihče. 

Poleg tega bi morali zaključki zavezati vse odgovorne dejavnike, da usta- 
novijo ustrezno število zavodov za usposabljanje invalidov. 

Predsednik Emil Tomažič : Hvala lepa. Besedo ima tovarišica Majda 
Grzetič, delegatka Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 12. okoliš. 

Majda Grzetič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V občini Jesenice smo v razpravi o navedenem gradivu poudarili pomen 
izvajanja sklepov in priporočil za reševanje te problematike, hkrati pa opozar- 
jamo na nekatera vprašanja, ki se pojavljajo pri nas, in o tem želimo obvestiti 
Zbor združenega dela. 

Občina Jesenice kot industrijsko razvita občina ima na področju zaposlo- 
vanja predvsem problem zaposlovanja ženske delovne sile, kar kažejo tudi po- 
datki o nezaposlenih v občini Jesenice. Čeprav si prizadevamo spodbuditi pred- 
vsem tiste investicije, ki omogočajo zaposlovanje predvsem ženske delovne sile, 
problem le počasi rešujemo. 

Ob problemu zaposlovanja ženske delovne sile pa se nam kaže tudi pro- 
blem zaposlovanja delavcev iz drugih republik. Čeprav je bilo že veliko na- 
rejenega za ureditev življenjskih pogojev teh delavcev, vseeno prihaja do 
problemov, tako pri reševanju stanovanjskih kakor tudi drugih socialnih vpra- 
šanj, ki nastajajo s priselitvijo družin teh delavcev. Zato bo potrebna v zvezi 
s tem v prihodnje večja aktivnost pri zagotavljanju minimalnih pogojev druž- 
benega standarda, pri zaposlovanju delavcev iz drugih republik, predvsem pa 
bo treba doseči, da bodo dokumente o tem sprejele tudi organizacije združe- 
nega dela. Tako imamo na eni strani problem nezaposlenosti žena, na drugi 
strani pa pomanjkanje delavcev rešujemo s priseljevanjem delavcev iz drugih 
republik, kar posredno še povečuje problem zaposlovanja ženske delovne sile. 

Samoupravna organiziranost na področju zaposlovanja kaže, da se v zad- 
njem času vse bolj uveljavlja skupščina samoupravne interesne skupnosti za 
zaposlovanje na nivoju občine, zato podpiramo stališče, da naj skupnosti za- 
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poslovanja v občini postanejo kraj usklajevanja in dogovarjanja o politiki za- 
poslovanja. . 

Delegati ob spremljanju gibanja zaposlovanja posebej opozarjamo, da se 
ti podatki zbirajo v več organizacijah in da jih vsaka zbira po svoji metodo- 
logiji. Zato bi bilo treba to proučiti in uskladiti zbiranje teh podatkov. 

S tem v zvezi opozarjamo tudi na programe zaposlovanja. V razpravi smo 
ugotovili, da za sestavo le-teh nimamo ustrezne metodologije, saj je sedanja 
v praksi'nepreverjena in je zato pri sprejemanju planov ni mogoče uporab- 
ljati. Jasno pa je, dokler v tozdih ne bomo imeli dolgoročnih planov razvoja, 
bo toliko težje oblikovati programe zaposlovanja. 

Glede izobraževanja ob delu ugotavljamo, da ne poteka v skladu z dejan- 
skimi potrebami. Izobraževanje je pretežno usmerjeno v tako imenovane po- 
klice družbenih dejavnosti, medtem ko primanjkuje tehničnih kadrov, hkrati 
pa se ta kader izobražuje za poklice družbenih dejavnosti, vse skupaj pa po- 
teka stihijsko. 

Pereči so tudi problemi v zvezi z usposabljanjem kadrov za malo gospo- 
darstvo, to je na področju storitvenih dejavnosti, kjer delavcev nekaterih po- 
klicev zelo primanjkuje, so pa tudi zelo neusklajene možnosti za izobraževanje 
in izpopolnjevanje ob delu. Zato je tudi na tem področju nujno poklicno usmer- 
janje, kot je predlagano tudi v ugotovitvah in sklepih. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Prosim, kdo še želi besedo? 
Besedo ima tovarišica Tilka Blaha, predsednica Zveze skupnosti za zaposlova- 
nje SR Slovenije. 

Tilka Blaha: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupščina Zveze skupnosti za zaposlovanje je po predhodni razpravi v organih 
medobčinskih skupnosti na svoji seji dne 12. oktobra razpravljala o gradivu, 
ki je danes na dnevnem redu te skupščine. Ocenila je, da sta gradivi, ki sta 
predloženi v obravnavo zborom Skupščine SR Slovenije, realen prikaz stanja 
in da obravnavata vse temeljne probleme s področja zaposlovanja in reševanja 
problematike zaposlovanja in posebej še zaposlovanja naših zdomcev oziroma 
njihovega vračanja z začasnega dela v tujini. 

Razprava v Skupščini Zveze skupnosti za zaposlovanje se je osredotočila 
predvsem na iskanje učinkovitejših poti za samoupravno obvladovanje tega 
področja in je v tej smeri izpostavila predvsem dvoje kompleksnejših vprašanj: 
prvič, problematiko kadrovskega načrtovanja in programiranje pridobivanja 
kadrov in drugič, mesto in vlogo samoupravnih interesnih skupnosti za zapo- 
slovanje pri tem. Dovolite mi, da se tudi jaz v razpravi omejim samo na ti dve 
temeljni vprašanji. 

Najprej o problematiki načrtovanja kadrov. Do sedaj je bilo še precej 
dilem in nedorečenih vprašanj okoli metodologije kadrovskega načrtovanja. 
V zadnjem času pa so bili narejeni nekateri poskusi, da se ta metodologija iz- 
dela in da dosežemo poenotenje glede na primerljivost kadrovskih planov. 
Vsebinsko pa je še mnogo večji problem v tem, da so kadrovski plani organi- 
zacij združenega dela v največ primerih le izpeljanka investicijskih m raz- 
vojnih projektov, često celo zelo groba izpeljanka, v kateri navajajo le nekaj 
osnovnih številk o načrtovanih oziroma predvidenih kadrih. Zelo redko m v 
mnogo manjšem obsegu pa so te ocene in analize kadrovskega potenciala orga- 
nizacij združenega dela temelj za načrtovanje njihovega nadaljnjega razvoja. 
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Doseči bomo morali, da bodo prav kadrovski potencial organizacij združenega 
dela ter načrti izobraževanja, usposabljanja in pridobivanja kadrov ena od 
osnov za načrtovanje družbenoekonomskega razvoja temeljnih organizacij 
občin in republike. ' 

Mislim, čeprav primerjava ni povsem primerna, da moramo vendar doseči, 
da bomo kadrovske potrebe in kadrovski potencial obravnavali enako kot ob- 
ravnavamo vprašanja energetske osnove, surovin, tržnih možnosti in drugo, kar 
predvidevamo že v načrtovanju. 

Prav je, da smo posebej izpostavili problem minimalnih standardov za 
življenjske in kulturne pogoje pri zaposlovanju delavcev, ker se nam, kot je 
bilo ugotovljeno, ta akcija močno zatika in zlasti še zaradi tega, ker menimo, 
da je potrebno to in pa družbeni dogovor ter samoupravne sporazume na tej 
osnovi čimprej dokončno izpeljati in začeti uresničevati. Ob tem pa se moramo 
zavedati, da pomenijo minimalni standardi samo enega od elementov v sistemu 
kadrovskega planiranja in da morajo biti ti elementi vgrajeni v metodologijo 
in sistem. Ni se namreč mogoče pogovarjati, da bomo zaposlovali nove delavce, 
če jim ne nudimo urejenih pogojev za primerno življenje in delo. Večje število 
delavcev zahteva več sredstev za stanovanja, otroško varstvo, zdravstveno 
zaščito, objekte za izrabo prostega časa in podobno. Zato je potrebno družbeno 
akcijo o minimalnih standardih odločneje povezovati s sprejemanjem investi- 
cijskih projektov, ki morajo biti grajeni na sodobnejši tehnologiji in ustreznej- 
šem asortimentu proizvodnje, ob tem pa vplivati na prestrukturiranje gospo- 
darstva iz delovno intenzivne v kapitalno intenzivno proizvodnjo. To je še 
posebno nujno v naših industrijsko razvitejših centrih, kjer je pomanjkanje 
delavcev največje. V večji meri in hitreje pa bo treba usmerjati investicije tja, 
kjer so še vedno delavci brez dela in kjer taka investicija daje tudi ugodnejše 
pogoje gospodarjenja. To so na naši skupščini posebej izpostavili delegati iz 
Pomurja in iz podravske regije. 

V zvezi s tem bi poudarila še to, da bi morali ob načrtovanju in zagotav- 
ljanju minimalnih standardov doseči, da bi se o tem v večji meri med seboj 
dogovarjale in sporazumevale delegacije vseh prizadetih interesnih skupnosti, 
od skupnosti za zaposlovanje do stanovanjskih skupnosti in skupnosti otroškega 
varstva, in na tej osnovi doseči ustrezno usklajenost planov in možnosti. 

Drugo temeljno vprašanje sta mesto in vloga skupnosti za zaposlovanje. 
Delavci v organizacijah združenega dela ne morejo povsem izolirano načrtovati 
svojih kadrovskih potreb. Morajo jih usklajevati z delavci v drugih temeljnih 
organizacijah, v svoji občini in v širši regiji in seveda tudi z realnimi mož- 
nostmi, ki jih za razvoj zaposlovanja občina oziroma regija ponuja. Zato so 
občinske samoupravne interesne skupnosti za zaposlovanje mesto, kjer se, v 
delegatskih organih teh skupnosti, usklajujejo kadrovske potrebe in kadrovski 
načrti organizacij združenega dela in kjer sta konkretno dogovorjena obliko- 
vanje in izvajanje politike zaposlovanja. Brez aktivne vloge skupnosti za za- 
poslovanje v tem smislu tudi skupščine družbenopolitičnih skupnosti ne morejo 
vgrajevati zaposlovanja kot eno od osnov za celovito načrtovanje družbeno- 
ekonomskega razvoja občine. 

V organih skupnosti za zaposlovanje se usklajujejo posamezni interesi 
organizacij združenega dela, ne le med seboj, temveč tudi glede na realne 
kadrovske potenciale občine ter na vse tiste vire delavcev, ki jih je mogoče 
aktivirati oziroma pridobiti. Tu se tudi. preverjajo možnosti organizacij združe- 
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nega dela, če so sposobne novim delavcem zagotoviti tudi življenjske in de- 
lovne pogoje za njihovo zaposlitev. 

V ta sklop sodijo po našem mnenju tudi vsa vprašanja usposabljanja in 
zaposlovanja invalidnih oseb in hitrejšega zaposlovanja nezaposlenih delav- 
cev, ki lahko pomenijo pomemben kadrovski potencial in veliko rezervo pri 
zaposlovanju delavcev. Isto velja tudi za področje, ki ga bomo obravnavali v 
naslednji točki dnevnega reda, to je za spremljanje naših zdomcev v tujini in 
njihovo organizirano vračanje in zaposlovanje. Nadalje to velja tudi za odpi- 
ranje novih možnosti vključevanja žensk v tiste panoge in v tista dela, kjer 
doslej niso bile vključene, pa jim nova tehnologija to omogoča. V tem se pri- 
družujem tovarišici z Jesenic, kajti prav v Železarni se zelo trudijo, da bi na 
tehnološko bolje opremljenih delovnih mestih v večji meri zaposlovali tudi 
ženske. 

Tako se torej v občini ob sistematičnem angažiranju, da se izkoristijo vsi 
kadrovski viri ter da se uskladijo potrebe po zaposlovanju delavcev, ugotavlja 
tudi kadrovski deficit in organizira pridobivanje kadrov iz drugih občin, re- 
publik oziroma pokrajin. 

Pravilno je potrebno mesto in vlogo skupnosti za zaposlovanje razumeti 
tudi takrat, ko se dogovarjamo, da naj skupnosti za zaposlovanje sodelujejo z 
organizacijami združenega dela že pri pripravi na nove investicije in da naj v 
postopku v organih Gospodarske zbornice oziroma bank podajo svoje mnenje 
oziroma ocene glede sposobnosti investitorja, da zagotovi potrebne kadre. Pri 
tem ne gre za to, da bodo strokovne službe skupnosti za zaposlovanje proučevale 
investicijske projekte in dajale soglasja oziroma mnenja v imenu skupnosti, 
marveč za to, da bo v delegatskih organih skupnosti obravnavana vsaka pro- 
jekcija, posebej če gre za velike investicije v občinah, in da stališče skup- 
nosti pomeni tudi zavestno opredelitev vsega združenega dela v občini, da 
podpre določene prioritete pri zaposlovanju oziroma da se tudi zaradi za- 
gotavljanja potrebnih kadrov dogovarja o eventualnem prezaposlovanju ozi- 
roma prestruktuiranju gospodarstva in drugih dejavnosti. 

Kot je že bilo ugotovljeno v ekspozeju tovariša sekretarja, pri samo- 
upravni preobrazbi zaposlovanja oziroma pri ustanavljanju občinskih skup- 
nosti za zaposlovanje močno kasnimo. Prvotno dogovorjeni rok za ustanav- 
ljanje občinskih skupnosti je bil konec meseca junija, pozneje pa smo ga 
podaljšali do meseca septembra. Sedaj imamo v Sloveniji ustanovljenih manj 
kot polovico občinskih skupnosti. V tej akciji imajo nosilci ustanavljanja ob- 
činskih skupnosti prav gotovo premalo širše družbene in politične pomoči; 
premalo pa so ob tem aktivirani tudi delegatska baza ter občinske skupščine 
in njihovi organi. 

Prav v teh dneh pripravljamo v Zvezi skupnosti nekaj akcij, ki naj pri- 
spevajo k temu, da bodo skupnosti čimprej ustanovljene in da se bodo spo- 
sobne vsebinsko lotiti svojega dela, kot smo ga zasnovali. Mislim pa, da bo 
potrebno v zvezi z ustanavljanjem občinskih skupnosti doseči tudi hitrejšo 
preusmeritev delovanja služb skupnosti za potrebe temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela in družbenopolitičnih skupnosti, da ne bodo te službe tudi v bo- 
doče usmerjene pretežno k zadovoljevanju upravnih, evidenčnih in statističnih 
potreb republike. 

Naj končam z osnovno ugotovitvijo, ki je prevevala razpravo na Skupščini 
Zveze skupnosti za zaposlovanje. Kadrovski politiki in zaposlovanju moramo 
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v bodoče dajati večji poudarek in ju obravnavati kot enega od ciljev in osnov 
pri načrtovanju celovitega družbenega razvoja. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovarišica Senka Namar, 
predstavnica Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije. 

Senka Namar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Podala bom nekatere predloge za dopolnitev poročila o izvajanju sklepov 

in priporočil za reševanje problematike na področju zaposlovanja v SR 
Sloveniji. 

Poročilo omenja v poglavju o nalogah, ki so bile opravljene v zvezi s sklepi 
in priporočili za reševanje problematike na področju zaposlovanja, tudi druž- 
beni dogovor o temeljih skupne politike zaposlovanja v SFR Jugoslaviji. Glede 
na to, da je bil sprejet že v oktobru 1977, bi se že morali pokazati vsaj pri- 
bližni rezultati njegovega uresničevanja. Ta družbeni dogovor predstavlja kom- 
pleksno ureditev pravic in obveznosti ter naloge na področju razvojne politike 
zaposlovanja, vendar tega, kako posamezni udeleženci uresničujejo sprejete ob- 
veznosti, poročilo ne omenja. 

Glede na to, da je politika zaposlovanja tudi in predvsem instrument eko- 
nomske politike, mora biti zaposlovanje z vidika srednjeročnih in dolgoročnih 
načrtov kadrovskih potreb poglavitni kriterij za odpravljanje vzrokov, zaradi 
katerih temeljne organizacije uvajajo delo v podaljšanem delovnem času, de- 
žurstvo, nočno delo in druge oblike dela prek polnega delovnega časa. 

V zvezi s sprejetim družbenim dogovorom o minimalnih standardih za 
življenjske in kulturne razmere pri zaposlovanju delavcev bi bilo potrebno na- 
kazati probleme, ki se v vedno večji meri pojavljajo, kadar delovne organiza- 
cije sklepajo dogovore za opravljanje določenih poslov z nosilci samostojnega 
dela, ne da bi prej preverile, koliko delavcev in v kakšnem obsegu ti delavci 
dejansko uresničujejo pravice iz naslova minimalnih standardov. 

V poročilu je zajeto tudi izobraževanje, vendar moramo pravico in ob- 
veznost do izobraževanja obravnavati predvsem z vidika problemov zaposlo- 
vanja, pri čemer sta vzgoja in izobraževanje eden od pogojev uresničevanja 
pravice do dela. 

Poročilo kompleksno zajema le področje poklicnega usmerjanja, medtem 
ko je sistem stalnega izobraževanja odraslih v smislu bodočega sistema usmer- 
jenega izobraževanja premalo obdelan. 

Opozoriti je treba na neustrezno izobrazbeno sestavo zaposlenih delavcev, 
kajti nenehen gospodarski razvoj stalno narekuje potrebo po prekvalifikacijah 
in dokvalifikacijah delavcev. 

Vloga samoupravnih interesnih skupnosti za zaposlovanje v občinah je 
premalo poudarjena, še posebej ker te skupnosti predstavljajo vire za informa- 
cijski sistem, ki zagotavlja vse potrebne podatke za oblikovanje in sprejema- 
nje kadrovske razvojne politike zaposlovanja v celoti. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič : Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Zorka 
Mikuš, delegatka za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 11. okoliš 
— Kranj! 

Zorka Mikuš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Na 
seji skupine delegatov, ki za Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine 
SRS delegira delegate, smo obravnavali poročilo in zadolžena sem, da v imenu 
te skupine posredujem naslednje ugotovitve in pripombe: 
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To, kar je ugotovljeno v poročilu za SR Slovenijo, skoraj v celoti velja 
tudi za kranjsko občino. V Kranju smo ugotovili, da se držimo planskih 
ciljev rasti zaposlovanja, postavljenih v srednjeročnem načrtu, da ne zaposlu- 
jemo delavcev v inozemstvu, poleg tega pa vsi zdravi zdomci, ki se vračajo, 
zelo hitro dobijo zaposlitev. 

V Kranju, velja pa tudi za Gorenjsko, smo ugotovili, da so bile nove za- 
poslitve v negospodarstvu pogojene z naraščajočim družbenim standardom. Ce 
so torej delovni ljudje s samoprispevkom gradili nove šole, vzgojno-varstvene 
ustanove in podobno, je bilo za funkcioniranje le-teh potrebno zaposliti ustre- 
zen strokovni kader in ne administracijo. Širjenje administracije, do česar pri- 
haja zaradi raznih sprememb in reorganizacij tudi v gospodarstvu, pa bo po- 
trebno smotrno spremljati. 

Da se na Gorenjskem, predvsem pa v kranjski občini gibljemo v okviru 
kvantitativne rasti zaposlovanja, je prav gotovo pogojeno tudi s tem, da smo v 
Kranju že leta 1975, na Gorenjskem pa leta 1977 na osnovi širokih javnih raz- 
prav, katerih nosilci so bile družbenopolitične organizacije, skupščine občin in 
skupnost za zaposlovanje, sprejeli sklepe in priporočila, da prenehamo s preko- 
mernim ekstenzivnim, včasih pa tudi neproduktivnim zaposlovanjem. 

K samemu poročilu pa ima naša delegacija naslednje pripombe: 
1. V petem odstavku na strani 2 je zapisano, da se v tem srednjeročnem 

obdobju ne bomo približali spremembi kvalifikacijske strukture, da bo v Slo- 
veniji zaposlenih le 43 % delavcev ozkega profila. Na 13. strani, v tabeli IV, pa 
je navedeno, če je razumeti polkvalificirane delavce in nekvalificirane de- 
lavce za delavce ozkega profila, da smo imeli že leta 1976 v Sloveniji le 40 
odstotkov takšnih delavcev. Po podatkih Zavoda SR Slovenije za statistiko, 
8. zvezek 1978, stran 46, pa je samo 37,7 polkvalificiranih in nekvalificiranih 
delavcev v odnosu na vse zaposlene delavce v SR Sloveniji. 

Naša delegacija zato predlaga, da bi prikazovanje statističnih podatkov 
poenotili tako, da bi prikazovali v raznih poročilih enotno vrsto podatkov. 

2. Predlagamo, da bi zelo tehtne podatke, objavljene v tabelah 12, 13 in 
14, prikazali za celotno Slovenijo. 

3. Predlagamo, da Zbor združenega dela in Zbor občin pozoveta vse orga- 
nizacije združenega dela, ki niso podpisale sporazuma o minimalnih standar- 
dih za življenjske in kulturne razmere delavcev pri zaposlovanju, da to sto- 
rijo čimprej, saj bo tudi z uresničevanjem tega sporazuma doseženo, da bodo 
zagotovljena potrebna sredstva za družbeni standard ob novih investicijskih 
vlaganjih. 

4. Na osnovi ugotovitev in zaključkov je potrebno še natančneje oprede- 
liti nosilce za obvladovanje in odpravljanje kvantitativnih in kvalitativnih od- 
stopanj od srednjeročnih ciljev na področju zaposlovanja. Ob tem pa je tudi 
potrebno pospešiti postopek za čimprejšnje sprejetje zakona o planiranju in 
metodologiji planiranja. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Kdo še želi besedo? Besedo ima tovariš 
Rudolf Leiner, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, oko- 
liša 19 — Lendava. 

Rudolf Leiner: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Slabša ekonomska razvitost lendavske občine, z nizko stopnjo zaposlenosti pre- 
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bivalstva in nezadovoljivimi zaposlitvenimi možnostmi predstavlja bistveno 
oviro za pospešeno vračanje delavcev iz tujine in otežuje njihovo vključevanje 
v domače in družbeno okolje. 

Gospodarski razvoj lendavske občine je bil v zadnjih letih sicer soraz- 
merno hiter, vendar pa so kljub odpiranju riovih gospodarskih zmogljivosti 
možnosti za zaposlovanje manjše od števila v tujini zaposlenih delavcev. Iz 
območja lendavske občine je namreč še vedno okrog 3000 delavcev na začasnem 
delu v tujini, kljub temu, da je v zadnjem obdobju opaziti močan priliv de- 
lavcev, ki se vračajo z začasnega dela. Vsem tem delavcem pa ne moremo 
omogočiti zaposlitve, zato je brezposelnost še vedno velik problem našega 
območja. 

Poseben problem predstavljajo delavci, ki se vračajo z začasnega dela v 
Avstriji in doma ne dobijo zaposlitve, niso pa upravičeni do denarnega nado- 
mestila za čas brezposelnosti, saj z Avstrijo nimamo sklenjenega meddržav- 
nega sporazuma o zavarovanju za čas brezposelnosti. Menimo, da bi bilo po- 
trebno narediti vse, da bi čimprej prišlo do sklenitve omenjenega sporazuma. 

Nadalje predlagamo, da bi bilo potrebno za izboljšanje socialne varnosti 
delavcev, ki so na začasnem delu v tujini, dopolniti že sprejete meddržavne 
pogodbe oziroma sporazume. 

Z doslednim uresničevanjem družbenega dogovora o skladnejšem regio- 
nalnem razvoju območij Socialistične republike Slovenije je potrebno zagoto- 
viti v naši občini čimveč delovnih mest, tako da bi zagotovili realne možnosti 
za vrnitev delavcev na začasnem delu v tujini. Zaradi izboljšanja kvalifika- 
cijske strukture iskalcev zaposlitve so potrebna takšna delovna mesta, kjer 
jih bomo lahko zaposlovali. Torej, treba si je prizadevati, da bo poleg delovno 
intenzivnih investicijskih programov v našem območju uresničenih več kapi- 
talno intenzivnih investicijskih programov. 

Večina delavcev, ki so na začasnem delu v tujini in se vračajo v naše 
območje, si je pridobila določeno kvalifikacijo oziroma znanje, ki ga po na- 
ših predpisih ni mogoče verificirati. Da bi tem delavcem omogočili zaposlitev, 
ustrezno njihovi sposobnosti, smo predlagali organizacijam združenega dela, 
da taka dokazila priznajo kot interno kvalifikacijo s preizkusom znanja ali 
brez njega. 

Ko obravnavamo problematiko šolskih in predšolskih otrok, ki živijo 
s starši, ki so na delu v tujini, ugotavljamo, da je dopolnilno šolanje v mate- 
rinem jeziku omogočeno v nezadovoljivi meri. Republiškemu komiteju za 
vzgojo in izobraževanje predlagamo, da še naprej proučuje možnosti izobraže- 
vanja otrok delavcev, ki so na začasnem delu v tujini, s poudarkom na iskanju 
kvalitetnega pedagoškega kadra, ki bo sposoben podajati otrokom učno snov 
v pravilnem materinem jeziku in ki jih bo obenem vzgajal v duhu naše sociali- 
stične samoupravne družbe. 

Zakon o pridobivanju in uporabi zunanjih sredstev za povečanje zaposle- 
nosti in za zaposlovanje zdomcev, ki so se vrnili z dela v tujini (Uradni list 
SFRJ, št. 22/78), določa, da se ustanovi v federaciji sklad za povečanje zaposle- 
nosti in zaposlovanja delavcev, ki se vračajo z dela v tujini. Sredstva iz tega 
sklada se razporejajo na gospodarsko manj razvite republike in avtonomni po- 
krajini ter na gospodarsko manj razvite občine in druga območja, ki jih dolo- 
čajo republiški oziroma pokrajinski zakoni v obliki kredita za realizacijo in- 
vesticijskih programov. Ta sredstva lahko dobijo organizacije združenega dela 
iz razvitih območij, če investirajo v razvojne programe v gospodarsko manj 
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razvitem območju. Če več investicijskih programov izpolnjuje enake pogoje za 
pridobitev tovrstnih kreditov, se upošteva pri določanju prednosti razvitost 
območja, stopnja emigriranja, število delavcev, ki se vračajo z dela v tujini in 
tako dalje. Spričo navedenega predlagamo, da se dosledno upoštevajo in izvaja- 
jo določbe navedenega zakona, kar bo omogočilo pridobitev kredita investitor- 
jem, ki bodo vlagali v razvojne programe v našem gospodarsko manj razvitem 
območju. 

V naši občini se bomo še naprej zavzemali za vzdrževanje najtesnejših 
stikov z delavci, ki so na začasnem delu v tujini, kar bomo uresničevali z no- 
vimi oblikami združevanja in povezovanja. Predvsem bomo dali večji poudarek 
organiziranju zborov občanov in roditeljskih sestankov po šolah v času, ko je 
večina delavcev, ki so na začasnem delu v tujini, doma. 

Čeprav je bilo veliko storjenega na področju informiranja naših delavcev 
na delu v tujini, si bomo še vnaprej prizadevali, da bodo dobili le-ti čimveč 
objektivnih informacij v zvezi s političnim, družbenim in gospodarskim sta- 
njem in razvojem v domovini. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Marko 
Pogačnik iz Republiške konference Socialistične zveze! 

Marko Pogačnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Namen razprave je predvsem ustvarjalno prispevati k učinkovitejšemu 
reševanju problematike delavcev na začasnem delu v tujini, zato se bom ome- 
jil le na nekaj kritičnih pripomb in torej uspehov, doseženih na tem področju, 
ne bom posebej podčrtaval. Hkrati pa bi vas rad seznanil z nekaterimi naj- 
važnejšimi zaključki, ki sta jih ob obravnavanju poročila o uresničevanju skup- 
ščinskih sklepov in priporočil v zvezi s to problematiko sprejela Koordinacijski 
odbor za vprašanja naših delavcev na začasnem delu v tujini pri Republiški 
konferenci SZDiL in Komisija Predsedstva Centralnega komiteja za aktivnost 
Zveze komunistov med delavci na začasnem delu v tujini. 

Uvodna ugotovitev je, da je predloženo skupščinsko poročilo, čeprav bo- 
gato informativno, vendarle preobširno in da ponekod zahaja tudi v preveč 
posplošeno obravnavanje te problematike. Oboje je seveda v škodo jasnosti, 
konkretnosti, pa tudi učinkovitosti pri načrtovanju nadaljnjih ukrepov in 
akcij. 

Zato bi morda kazalo razmisliti o tem, da bi v bodoče pri ugotavljanju 
uresničevanja skupščinskih sklepov in priporočil navedli dosežene rezultate, 
zaostajanja na tem področju, vzroke za takšno stanje, kakor tudi konkretne 
predloge za njihovo reševanje. 

Gradivo sorazmerno velik del celotnega obsega posveča vsestranski sta- 
tistični obdelavi podatkov o registriranih povratkih oziroma odhodih v tujino 
v letu 1977, kar pa seveda lahko povzroči, na enem mestu gradivo na to tudi 
opozarja, zmotne predstave o dejanskem obsegu emigracijskih tokov v letu 
1977, o dejanskih dimenzijah problematike delavcev na začasnem delu v tujini 
nasploh ter o naših dejanskih trenutnih možnostih pregleda nad temi tokovi. 
V Socialistični republiki Sloveniji še vedno ne razpolagamo z točnimi, celovito 
obdelanimi in ažuriranimi podatki o tem, koliko naših delavcev je dejansko 
na začasnem delu v tujini. 

Žal še nimamo evidence, ki bi dala odgovor na to, kakšna je njihova stro- 
kovna, poklicna, starostna in siceršnja struktura, skratka evidence, ki bi vse- 
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bovala vse tiste potrebne podatke, ki bi prispevali k načrtnejšemu in vsaj 
srednjeročno realnemu planiranju vračanja in ponovnega zaposlovanja doma v 
sklopu siceršnjega našega družbenega razvoja in ne nazadnje tudi k odprav- 
ljanju vzrokov za nadaljnje odhajanje v tujino. 

Zato sta Koordinacijski odbor za vprašanja naših delavcev na začasnem 
delu v tujini in ustrezna komisija Predsedstva Centralnega komiteja Zveze 
komunistov Slovenije na skupni seji prejšnji teden omenila, da bi bilo potreb- 
no, da Republiška skupnost za zaposlovanje že v tem mesecu začne intenzivno 
obravnavati to vprašanje, skupaj z drugimi republiškimi dejavniki, ki razpo- 
lagajo s podatki, kajti čeprav v republiki obstajajo številne evidence posamez- 
nih dejavnikov, vsak le s svojega zornega kota in za svoje potrebe vodi te 
evidence. 

Na omenjeni seji je bilo prav tako sprejeto stališče, da bi se v organiza- 
cijah združenega dela morale osnovne organizacije Zveze sindikatov Slovenije 
aktivneje zavzeti, da se v razvojne programe ter v kadrovsko politiko dejan- 
sko vključujejo tudi ukrepi za vračanje delavcev iz tujine oziroma da se dose- 
že dolgoročno kadrovsko načrtovanje potreb po delavcih. 

K pospešenemu in učinkovitejšemu vključevanju te problematike v pro- 
grame bi seveda lahko v veliki meri prispevala tudi Gospodarska zbornica 
Slovenije. Bili smo prav tako mnenja, naj bi Republiški komite in pa Zavod 
za družbeno planiranje ter izvršni organi samoupravnih interesnih skupnosti 
ta vprašanja učinkoviteje vključili v pripravo srednjeročnih planov z obdob- 
je 1980—1985, kakor tudi v uresničevanje planskih nalog za naslednji dve leti. 

Na seji je bilo tudi ugotovljeno, da v precejšnjem številu občin še vedno 
niso ustanovljene ustrezne komisije pri občinskih skupščinah, nekoliko bolj- 
še, čeprav še vedno nezadovoljivo, pa je tudi stanje na področju naše organizi- 
ranosti v okviru Socialistične zveze. Po sicer nepopolnih podatkih, s katerimi 
trenutno razpolagamo, so ustanovili komisije pri občinskih skupščinah le v 
19 občinah, medtem ko je koordinacijskih odborov pri Socialistični zvezi 37, 
zato bi bilo potrebno v občinah dosledneje ustanavljati te odbore oziroma ko- 
misije, njihov sestav pa bi moral odražati naš odnos do te problematike. 

Tudi v okviru Republiškega izvršnega sveta je po mnenju obeh organov 
potrebno doseči ustrezno medresorsko koordinacijo, ki bi celovito spremljala 
uresničevanje stališč Skupščine SR Slovenije in pospešila reševanje številnih 
vprašanj s tega področja. 

Čeprav problematike delavcev na začasnem delu v tujini ne smemo obrav- 
navati izven okvirov naših siceršnjih družbenoekonomskih razvojnih planov 
in torej ne gre za prizadevanja, da bi temu delu naše populacije v tujini da- 
jali nekakšno prednost ali pa večje ugodnosti in pravice, pa vendar to načelno 
stališče pomeni, da mimo določenih specifičnosti na tem področju nikakor ne 
smemo, da se jih moramo zavedati in jih upoštevati ob načrtovanju našega 
družbenega razvoja. 

Poleg tega ne gre samo za uresničevanje naših ustavnih obveznosti in 
strateško pomembnih nalog, kot so kulturni, varnostni, nacionalni, politični, 
vojaški in drugi vidiki te kompleksne problematike, temveč gre tudi za pro- 
cese in vplive, ki jih izvajajo države, v katerih se naši delavci zaposlujejo. 

Ti procesi so točno določeni, jasni in imajo svojo dinamiko. Dostikrat se 
sprožajo izven naše možnosti vplivanja nanje oziroma so ti naši vplivi mini- 
malni. Ker je tako, moramo zato izkoristiti vse druge možnosti, ki jih imamo, 
zlasti na primer skrb za našo mlado generacijo, ki je v tujini, kamor sodi uva- 
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janje raznih oblik predšolske vzgoje, dopolnilnega pouka za šolske otroke in 
strokovno usposabljanje mladih, štipendiranje, zagotavljanje možnosti za 
vključevanje v dijaške domove in podobno. S tem bi prispevali, da druga in 
tretja generacija mladih, zaradi znane politike držav imigracije, ne bi ostajala 
v tujini, in to dostikrat kot brezperspektivna cenena delovna sila. 

Prav tako je ena od strateško pomembnih nalog tudi naš uspešen informa- 
tivno-politični nastop v tujini, o čemer pa bo podrobneje tekla beseda še ta 
mesec v okviru ustreznih komisij na Centralnem komiteju Zveze komunistov 
Slovenije. Zaradi dolgoročnosti in specifičnosti teh vprašanj bi v bodoče vse- 
kakor kazalo to problematiko spremljati v večji meri tudi z znanstveno- razisko- 
valnega vidika. 

Družbenoekonomski procesi sodobnega sveta, vse večji obseg mednarodne 
delitve dela, nezmanjšane razlike med razvitimi in nerazvitimi področji in 
deželami ter drugi pojavi vsekakor povzročajo trajnost migracij v vseh nji- 
hovih oblikah. Zato se bo naša družbena skupnost srečevala s tem pojavom 
tudi v bodoče. Naša dolžnost je, da se, upoštevajoč te procese, tako organizi- 
ramo, da bodo rezultati naših prizadevanj prispevali k zmanjševanju poten- 
cialnih vzrokov za nadaljnja emigracijska gibanja naših ljudi. 

V razpravi na skupni seji obeh organov je bilo zato poudarjeno, da bi 
nekatere probleme na tem področju morali bolj kritično in dosledno obrav- 
navati, da bi morali pospešiti uresničevanje skupščinskih sklepov in priporo- 
čil, ki so še vedno aktualni, ter sprejeti nekatere dodatne ukrepe. Le tako 
bi se usposobili za učinkovito reševanje bistvenih vprašanj glede položaja naših 
delavcev v tujini in njihovega vračanja, s tem pa bi prispevali tudi k prepreče- 
vanju nadaljnjega odhajanja naših ljudi na začasno delo v tujino. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Očitno je problematika za- 
poslovanja tesno povezana tudi s tem vprašanjem, zato smo poslušali razpravo, 
ki pravzaprav sodi k 4. točki dnevnega reda. Kdo še želi razpravljati? (Nihče.) 
Ce ne želi nihče več razpravljati, potem zaključujem razpravo in predlagam 
zboru, da sprejme tale sklep: 

1. Zbor združenega dela sprejema poročilo o izvajanju sklepov in pripo- 
ročil za reševanje problematike na področju zaposlovanja v SR Sloveniji, 
skupaj z ugotovitvami in predlogi Odbora za družbenoekonomske odnose na- 
šega zbora. 

2. Zbor združenega dela ugotavlja, da so sklepi in priporočila za reševanje 
problematike na področju zaposlovanja v SR Sloveniji še vedno aktualni ter 
jih je potrebno še dosledneje uresničevati, ker še niso povsem uresničeni. 

3. Zbor združenega dela priporoča organizacijam združenega dela in dru- 
gim samoupravnim organizacijam in skupnostim, da se za hitrejše in bolj 
učinkovito razreševanje problematike na področju zaposlovanja še bolj dosled- 
no zavzemajo za racionalnejše in produktivnejše zaposlovanje kot enega te- 
meljnih pogojev za dvig produktivnosti dela. 

Ob prizadevanjih za uresničevanje v Skupščini SR Slovenije sprejete po- 
litike glede zaposlovanja v SR Sloveniji naj organizacije združenega dela iz 
razvitejših območij v prihodnje v še večji meri združujejo delo in sredstva z 
organizacijami združenega dela iz manj razvitih območij. Pospešiti je potrebno 
izvajanje družbenega dogovarjanja in samoupravnega sporazumevanja o mini- 
malnih standardih za življenjske in kulturne razmere pri zaposlovanju delav- 
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cev, ker se v zvezi s tem sprejeta politika Skupščine SR Slovenije še vse pre- 
počasi uresničuje. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega sklepa? 
Ce nihče, bomo o sklepu glasovali. Kdor je za, naj prosim glasuje! (140 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? .(1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na poročilo o izva- 
janju sklepov in priporočil za reševanje problematike zaposlovanja naših 
delavcev v tujini, za postopno vračanje delavcev z dela v tujini in za njihovo 
vključevanje v zaposlitev v SR Sloveniji za leto 1977. 

Poročilo je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, ki je za svoja predstavnika določil Andreja Grahor- 
ja, člana Izvršnega sveta in republiškega sekretarja za delo in Rada Mi- 
kliča, republiškega podsekretarja v Republiškem sekretariatu za delo. 

Uvodno obrazložitev smo slišali na skupnem zasedanju. Poročilo sta 
obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose našega zbora in Komisija 
za mednarodne odnose, ki sta dala poročili. Želita poročevalca Odbora in Ko- 
misije poročilo ustno dopolniti? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima tovariš Andrej 
Skerlavaj, predsednik Odbora za mednarodno dejavnost pri Republiškem svetu 
Zveze sindikatov Slovenije. 

Andrej Skerlavaj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! Želel bi opozoriti, da imamo sindikati za izredno pomembno, da se že 
od leta 1973 kontinuirano obravnava v Skupščini vprašanje zaposlovanja v 
tujini, v sklopu celotne problematike zaposlovanja in tudi razvojne politike. 
To poudarjam zaradi tega, ker mislim, da je vprašanje vračanja naših delavcev, 
njihovega življenja, dela in pogojev, v katerih živijo v tujini, strateško izred- 
no pomembno za našo družbo, zlasti še v sedanjih razmerah v razvitih deže- 
lah Evrope, deželah OECD, kjer se srečujemo z izredno visoko stopnjo nezapo- 
slenosti, zlasti mladih. 

Po drugi strani šo znane prognoze, da bo že proti letu 1985 ob takem 
tempu razvoja Jugoslaviji počasi pričelo primanjkovati delovne sile. Seveda 
bodo ostali še naprej vsi že znani strukturni problemi, za reševanje katerih 
bo potrebno veliko več storiti, predvsem na področju profesionalne in fizične 
mobilnosti delavcev. Zato menim, da je tembolj pomembno, da Skupščina o 
tem razpravlja. 

Želel bi poudariti dejstvo, da so bili sindikati prvi, ki so na področju za- 
ščite delavcev v tujini začeli konkretno delovati, še preden so bili sklenjeni 
sporazumi o socialni varnosti in zaposlovanju z razvitimi evropskimi deželami. 
V tem našem delovanju smo prešli pomembno fazo tam do leta 1973, ko je 
nastopila zapora v zaposlovanju. Takrat so bili sklenjeni tudi vsi ti sporazumi, 
in to v obdobju največje konjunkture, v obdobju največjega odhajanja delav- 
cev v tujino in ko je bil interes razvitih zahodnoevropskih dežel predvsem 
ta, da dobijo naše delavce. Večkrat smo pri sklepanju teh sporazumov spre- 
gledali tudi stvari, ki so se nam po zapori leta 1973 izredno maščevale, vključ- 
no s problemom, ki ga je tovariš iz Lendave navedel, da z Avstrijo danes 
nimamo sklenjenega sporazuma o zavarovanju brezposelnosti. Mislim, da ni 
realnih izgledov, da bi ga Avstrija ob današnji politiki zaposlovanja, ko na- 
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merava temeljito skrčiti svoj obseg tujih delavcev, tudi sprejela, čeprav bi 
bilo treba v tej smeri delovati. 

Danes se predvsem, med drugim tudi v ekspozeju republiškega sekretar- 
ja, postavlja vprašanje vračanja. Mislim, da je treba biti tu nekoliko bolj pre- 
cizen zaradi tega, ker gre za specifiko odhajanja v tujino in ker so motivi za 
odhajanje v jugoslovanskem prostoru različni. Delavci, ki so odšli na delo v 
tujino iz Slovenije, so odhajali, ta trditev izhaja iz raziskave, ki smo jo opra- 
vili v letu 1971, predvsem zaradi boljšega zaslužka, boljšega dela, boljše uve- 
ljavitve znanja, medtem ko je bil motiv nezaposlenosti zelo v ozadju. 

Ce upoštevamo to, potem moramo vedeti, da bodo zaradi teh motivov 
za odhajanje problemi tudi pri vračanju. Problemi bodo ne samo zaradi tega, 
ker delavec želi dobiti po povratku vsaj približno podobne pogoje, kot jih je 
imel v tujini, temveč bodo najbrž nastali tudi glede nekaterih splošnih pogle- 
dov na položaj in vlogo delavca v združenem delu. Ponekod dejansko so od- 
pori za sprejemanje na delo delavca, ki se vrača iz tujine. Mislim, da si mora- 
mo sindikati politično prizadevati, da do tega ne bi prihajalo. Čeprav ne kaže 
tega pojava dramatizirati, je dejstvo, da tovariši v tovarnah izražajo očitek, 
češ takrat ko smo bili v največjih težavah, ko smo se odrekali velikemu delu 
dohodka za novo tehnologijo, so nekateri tovariši odšli na delo v tujino. Za- 
radi tega je nastalo neko realno politično razpoloženje, ki ga moramo pred- 
vsem sindikati obvladovati. 

S tem sem želel samo opozoriti, da problem vračanja ni enostaven tehnič- 
ni problem pri zaposlovanju, ampak je kompleksno politično vprašanje, ki 
bo zahtevalo od organizacij združenega dela, katerih predstavniki ste tu, 
veliko naporov. 

Predvsem pa bi morali v naših kadrovskih službah na področjih, kjer 
imajo delavce v tujini, in tudi v občinah, kjer se s tem pojavom ne srečujejo, 
pa rabijo delavce, kot je npr. novogoriško področje, pa tudi še katero drugo, 
temeljito razmisliti o daljnoročni kadrovski usmeritvi, ki bi se morala opreti 
na tehnološki razvoj in gospodarsko sodelovanje z deželami, v katerih so 
naši delavci. Ugotoviti bi bilo potrebno, pri katerih tehnologijah delajo naši 
delavci v tujini, in jih vabiti nazaj, da bi delali pri podobnih poslih in tehno- 
logijah tudi doma. Ne smemo namreč zanemariti dejstva, da se je velika ve- 
čina delavcev v razvitih industrijskih družbah veliko naučila, te izkušnje pa 
bomo lahko s pridom uporabili tudi pri nas. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Prosim, še želi kdo bese- 
do? Besedo ima tovarišica Draga Žagar, delegatka za Zbor združenega dela s 
področja gospodarstva, 35. okoliš. Prosim! 

Draga Žagar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegati 35. okoliša smo v zvezi s poročilom o izvajanju sklepov in priporo- 
čil za reševanje problematike zaposlovanja naših delavcev v tujini na osnovi 
gradiva, ki obravnava dopolnilno šolanje in vzgojo otrok, ugotovili, da so že 
doseženi določeni rezultati, vendar se zavzemamo za to, da bi se razvijanje teh 
oblik še bolj poglobilo, da bi bilo povezovanje z domovino še bolj poglobljeno 
ter da bi se organizirala bivanja v domovini in izmenjavali stiki s šolami. 

Delegati smo mnenja, da bi bilo primerno v ta prizadevanja vključiti tudi 
Zvezo prijateljev mladine, pri čemer financiranje ne bi smelo biti poseben 
problem. 
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Predsednik Emil Tomaži č: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? Če 
nihče, zaključujem razpravo in predlagam, da sprejmemo tale sklep: 

1. Zbor združenega dela sprejema poročilo o izvajanju sklepov in pri- 
poročil za reševanje problematike zaposlovanja naših delavcev v tujini, za 
postopno vračanje delavcev z dela v tujini za njihovo vključevanje v zapo- 
slitev v Socialistični republiki Sloveniji ter mnenja in ugotovitve Odbora za 
družbenoekonomske odnose in Komisije za mednarodne odnose. 

2. Zbor združenega dela ugotavlja, da so sklepi in priporočila Skupščine 
Socialistične republike Slovenije iz leta 1976 za postopno vračanje delavcev z 
dela v tujini in za njihovo ponovno vključevanje v zaposlitev v Socialistični 
republiki Sloveniji še vedno aktualni in da so aktualna tudi stališča Družbe- 
nopolitičnega zbora iz leta 1977. Uresničevanje sklepov in priporočil je dolgo- 
ročen proces in trajna naloga vseh odgovornih subjektov v Socialistični repu- 
bliki Sloveniji. 

Zato naj se organizacije združenega dela, druge samoupravne organiza- 
cije in skupnosti, Gospodarska zbornica Slovenije ter vsi drugi zainteresirani 
subjekti še bolj angažirajo pri uresničevanju v Skupščini Socialistične repu- 
blike Slovenije sprejete politike za postopno vračanje delavcev z dela v tujini 
in za njihovo ponovno vključevanje v zaposlitev v Socialistični republiki 
Sloveniji. Pri tem naj to problematiko vključujejo v svoje razvojne programe 
in plane, predvsem pa ustvarjajo pogoje za zaposlovanje v manj razvitih in 
obmejnih območjih. 

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

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 
Odrejam 30 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.55 in se je nadaljevala ob 12.45.) 

Predsednik Emil Tomažič: Nadaljujemo z delom zbora. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na informacijo o 
izpolnjevanju pogojev, ob katerih smejo organizacije združenega dela pošiljati 
svoje delavce na izvajanje investicijskih in podobnih del v tujino. 

Informacijo je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, ki je za svoja predstavnika določil Andreja Grahorja, 
člana Izvršnega sveta in republiškega sekretarja za delo in Rada Mikliča, re- 
publiškega podsekretarja v Republiškem sekretariatu za delo. 

Uvodno obrazložitev smo slišali na skupnem zasedanju. 
Informacijo sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose našega 

zbora in Komisija za mednarodne odnose, ki sta dala poročili. 
Želita poročevalca Odbora in Komisije poročili ustno dopolniti? (Ne želita.) 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Ivan Kunčič, 

delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 16. okoliš! 

Ivan Kunčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Pri- 
pombe k informaciji bom obrazložil v naslednjih točkah: 
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1. Pogoj, da lahko v tujini izvajajo investicijska in podobna dela samo 
tiste organizacije združenega dela, ki so registrirane za zunanje trgovinski 
promet, in pogoj, da smejo organizacije združenega dela pošiljati svoje delav- 
ce v tujino, če so bili v združenem delu te organizacije najmanj šest mesecev, 
razen v državi v razvoju, predstavljata v praksi določene težave. So primeri, 
ko so imele posamezne organizacije združenega dela možnost, da bi prevzele 
kompleksna dela, pa jih samo s svojimi delavci niso mogla izvesti, na druge 
organizacije združenega dela, kooperante, pa jih niso smela prenesti, ker le-te 
ne izpolnjujejo pogojev oziroma niso registrirane za zunanjetrgovinski promet. 

Zaradi tega so slovenske organizacije združenega dela, s pomočjo Gospo- 
darske zbornice Slovenije, Republiškega komiteja za ekonomske odnose s 
tujino, Republiškega sekretariata za delo, naša organizacija združenega dela 
pa še prek Zveznega komiteja za energetiko in industrijo predlagale spremem- 
bo in dopolnitev uredbe o izvajanju investicijskih del v tujini (Uradni list 
SFRJ, št. 8/78), in sicer kriterije glede splošne primernosti naj bi izpolnjeval 
samo podpisnik pogodbe o izvajanju investicijskih del, medtem ko naj se za or- 
ganizacije, ki sodelujejo kot kooperanti, zahteva le pogoj tehnične primerno- 
sti oziroma da so v domovini registrirane kot izvajalec investicijskih del. 
Sprememba do danes ni bila izvršena, čeprav naj bi bila sprejeta že v juniju 
1978. 

Dokler ta ovira ne bo odstranjena, so na gradbiščih naše organizacije 
združenega dela v tujini vprašljiva zlasti antikorozijska, izolacijska in klepar- 
ska dela oziroma dela izven programa naše dejavnosti. 

2. Pristojni republiški in zvezni organi imajo po zakonu rok za izdajo so- 
glasja za izvajanje investicijskih del v tujini (okoli 30 dni), kar pa traja v 
določenih primerih še dlje, dva meseca ali celo več. S tem organizacije zdru- 
ženega dela zamujajo roke tudi pri predlaganju ponudb, podpisovanju pogodb, 
prijavi zaključkov pri Narodni banki, pri pravočasnem odpošiljanju delav- 
cev v tujino in pripravljalnih delih na gradbiščih. Zaradi tega se izgublja čas 
pri že tako relativno kratkih rokih izvajanja prevzetih del. Zato je treba po- 
stopek za pridobivanje soglasij poenostaviti in skrajšati. 

3. Na gradbiščih v tujini mora biti dana možnost, da se opravljajo dela 
tudi v podaljšanem delovnem času, v obliki nadurnega dela, vendar le kot 
izjema. 

Upoštevati je treba, da se morajo izvajalci investicijskih del prilagajati 
delovnemu času, ki je v določeni državi, v kateri se izvajajo investicijska dela, 
prav tako pa tudi posebnostim delovnih navad, ki so na posameznih gradbiš- 
čih. Zaradi narave del prihaja do ozkih grl in konic, ki pa jih ni možno reše- 
vati s kratkimi organizacijskimi posegi ter ni mogoče kratkoročno zviševati 
ali zmanjševati števila izvrševalcev, saj je to pogojeno z dovoljenji za bivanje, 
zdravniškimi pregledi, običajno omejenimi možnostmi za nastanitev, organi- 
zirano prehrano in podobnim ter tudi z nepredvideno povečanimi stroški or- 
ganizacij združenega dela v tujini. 

Predsednik Emil Tomažič: Kdo še želi besedo? Prosim, besedo ima 
tovariš Vitko Roš, predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije. Prosim! 

Vitko Roš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! V 
letošnjem letu lahko z zadovoljstvom ugotovimo znaten porast slovenskega de- 
leža pri izvajanju investicijskih del v tujini. Če pogledamo to v indeksih v 
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primerjavi z lanskim letom, je ta indeks 250, glede na dežele v razvoju pa 
celo 400. V letošnjem letu smo doslej pri Gospodarski zbornici prejeli že okoli 
100 prijav za pripravo poslov za izvajanje del v tujini, in sicer v vrednosti ene 
milijarde dolarjev. Seveda vemo, da se od vseh prijav, ki prispejo za pripravo 
posla, le majhen odstotek realizira, tako da bo v prvem polletju pri Narodni 
banki Slovenije prijavljenih 40 prvotno izvajanih del v tujini, za nekaj več kot 
62 milijonov dolarjev. Zakaj potem taka odstopanja? Pri velikih poslih posto- 
pek dogovarjanja' (pogajanja) traja dalj časa. Pri močni mednarodni konku- 
renci mnogokdaj take posle tudi izgubimo, tako da je realiziranih poslov 
manj, kot v začetku predvidevamo.■ 

Vse te probleme v združenem delu poznamo in imamo, v okviru Gospo- 
darske zbornice tudi samoupravni sporazum o načinu in pogojih usklajenega 
nastopanja pri izvajanju investicijskih del v tujini. Podpisnic tega sporazuma 
je sedaj že 38. Podpisnice se med seboj dogovarjajo, kako odpraviti probleme, 
ki nastajajo pri izvajanju del v tujini. V letošnjem letu smo 15. in 16. julija na 
Bledu organizirali posvet o problemih izvajanja investicijskih del v tujini. 

Na tem posvetu so bili sprejeti določeni sklepi, predlogi in delovni program 
za reševanje vseh tistih vprašanj, ki jih želimo rešiti, da bomo lahko delež 
slovenskega gradbeništva in ostalih izvajalskih del še bolj povečali in s tem 
znatno prispevali k zunanjetrgovinski bilanci v SR Sloveniji. 

S podporo Gospodarske zbornice Slovenije in njenih ustreznih strokovnih 
odborov ter s podporo Republiškega sekretariata za delo upamo, da bomo pro- 
bleme v čim krajšem času rešili. Glavni problem je, kako razporejati delavce 
na delo v tujini. Kot je že govornik pred menoj omenil, imamo zakon iz leta 
1973, ki je bil že nekajkrat noveliran in ki določa, da lahko organizacije zdru- 
ženega dela razporejajo svoje delavce v tujino, če zagotovijo tem delavcem naj- 
manj takšen osebni dohodek, najmanj takšno nastanitev in najmanj takšno 
prehrano, kot jo imajo drugi delavci v tisti državi, kjer se ta dela izvajajo, in 
kot bi jo imeli doma. 

V okviru sindikatov smo že pred petimi leti pripravili merila, katera je 
treba v letošnjem letu še modificirati, in to s pomočjo Gospodarske zbornice 
Slovenije, Inštituta za delo pri Pravni fakulteti in Republiškega sekretaria- 
ta za delo. 

Problem predstavlja tudi neusklajenost med samoupravnimi splošnimi 
akti. Zakaj? Vsaka organizacija združenega dela ima sicer svoje samoupravne 
akte, vendar se v tujini osnovni princip nagrajevanja po vloženem delu mno- 
gokje drugače obravnava. Dogaja se, da dajejo organizacije združenega dela, 
ki pošiljajo delavce na delo v tujino, dodatek za stalnost in dodatek za minu- 
lo delo, kar vse plačajo v devizah. Menim, da to ni pravilno. To je samo ka- 
menček iz mozaika problemov, ki ga je treba uskladiti. 

Drugi problem je v tem, da ni modela samoupravne organiziranosti teh 
delovnih enot v tujini. Znano je, da vsak delavec združuje svoje delo v svoji 
temeljni organizaciji. Temeljna organizacija ga razporedi na delo v tujino, on 
pa lahko svoje samoupravne pravice zagotavlja samo v svoji temeljni orga- 
nizaciji združenega dela. V delovnih enotah v tujini pa oblikujemo skupne 
delavske svete iz različnih temeljnih organizacij združenega dela, skupne ko- 
misije za delovna razmerja, skupne disciplinske komisije, kar je v bistvu 
nepravilno in ni v skladu z zakonom o združenem delu. Predlagam, da se na- 
vedena neskladja uredijo. Hvala lepa. 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? Pro- 
sim, besedo ima tovariš Rado Miklič, republiški podsekretar v Republiškem 
sekretariatu za delo! 

Rado Miklič : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Za- 
vedajoč se aktualnosti vprašanj s tega področja, o čemer je v svojem ekspo- 
zeju zelo nazorno govoril tovariš Grahor, vas samo obveščam o tem, da nika- 
kor ne nameravamo odlašati s proučitvijo sedanje zakonske ureditve. Trudili 
se bomo ponuditi boljše, spodbudnejše rešitve. O tem smo sicer že junija raz- 
pravljali na Gospodarski zbornici. Stvari se zaostrujejo, pomen te dejavnosti 
pa z mednarodnopolitičnega in ekonomskega vidika nenehno raste, zato imamo 
na sekretariatu že v petek razgovor z vsemi prizadetimi organizacijami, med 
katerim bomo proučili vsa tista vprašanja, zaradi katerih bi kazalo novelirati 
sedanje predpise. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli morda še kdo besedo? 
Ce nihče, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji 
sklep: 

1. Zbor združenega dela sprejema informacijo o izpolnjevanju pogojev, ob 
katerih smejo organizacije združenega dela pošiljati delavce na izvajanje in- 
vesticijskih in podobnih del v tujino, ter mnenja in ugotovitve Odbora za 
družbenoekonomske odnose in Komisije za mednarodne odnose. 

2. Zbor združenega dela ugotavlja, da so se z zakonsko ureditvijo pro- 
blematike pošiljanja delavcev na delo v tujino razmere na tem področju ure- 
dile. Kljub temu pa še niso odpravljene vse pomanjkljivosti na tem področju. 
Tako bo potrebno še naprej posvečati pozornost zlasti samoupravni organizi- 
ranosti in zdravstvenemu varstvu delavcev, ki delajo v tujini. 

3. Izvršni svet naj prouči vse predloge in pripombe, dane v razpravi danes 
tukaj na zboru in na sejah delovnih teles ter predlaga v zvezi s tem ustrezne 
spremembe predpisov na tem področju. 

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

Prosim, da o sklepu glasujemo! Kdor je za, naj prosim glasuje! (137 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na analizo pogojev 
za pridobivanje dohodka v organizacijah združenega dela, ki zaposlujejo pre- 
težno ženske, ter proučitev potrebe in utemeljenosti za sistemske rešitve. 

Analizo je Skupščini Socialistične republike Slovenije predložil v obrav- 
navo Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije, ki je za svojega 
predstavnika k tej točki dnevnega reda določil Ivana Kogovška, republiškega 
podsekretarja v Republiškem sekretariatu za industrijo. 

Analizo smo prejeli. Danes smo prejeli na klop stališča Sveta za vpra- 
šanja družbenoekonomskega in političnega položaja žensk pri Predsedstvu 
Republiške konference Socialistične zveze k tej analizi. Analizo je obravnaval 
Odbor ža družbenoekonomske odnose, ki je dal poročilo. Ali želi predstavnik 
predlagatelja besedo? (Da.) 

Besedo ima tovariš Ivan Kogovšek, republiški podsekretar v Republiškem 
sekretariatu za industrijo! 
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Ivan Kogovšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite mi, da pred razpravo uvodoma povem, da je bila pobuda za pro- 
učitev pogojev za pridobivanje dohodka v organizacijah združenega dela, ki 
zaposlujejo pretežno ženske, ter za proučitev potreb in utemeljenosti za si- 
stemske rešitve dana v Skupščini SR Slovenije. 

Ta proučitev izhaja iz prepričanja, da so pogoji pridobivanja dohodka v 
delovnih organizacijah, ki zaposlujejo pretežno ženske, takšni, da bi upravi- 
čevali sprejetje določenih sistemskih ukrepov za izboljšanje ekonomskega po- 
ložaja teh delovnih organizacij. 

Na osnovi te pobude je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, v skladu z 
določili republiške resolucije o politiki izvajanja družbenega plana za obdob- 
je 1976—.1980 v letu 1977, zadolžil Republiški Sekretariat za industrijo, da z 
drugimi upravnimi organi pripravi analizo pogojev za pridobivanje dohodka 
v delovnih organizacijah, ki zaposlujejo pretežno ženske, ter prouči potrebe 
in utemeljenost slovenskih rešitev. 

Pri zagotavljanju in raziskovanju teh problemov so poleg Republiškega 
sekretariata za industrijo sodelovali še Republiški sekretariat za delo, Zveza 
skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije, Zavod Socialistične republike Slove- 
nije za statistiko, Zdravstvena skupnost Slovenije in nekatere organizacije 
združenega dela. 

Iz danega naslova je bila za Republiški sekretariat za industrijo naloga 
dovolj točno opredeljena. Zajemala naj bi sorazmerno ozko področje proble- 
matike zaposlenih žensk, to je, ugotovila naj bi in analizirala pogoje prido- 
bivanja dohodka v delovnih organizacijah, ki zaposlujejo pretežno ženske. 

Proučevanje in razreševanje te tematike je namreč tudi v pristojnosti tega 
sekretariata. Analiza je torej pokazala, da rezultati poslovanja delovnih orga- 
nizacij, ki zaposlujejo pretežno ženske, niso odvisni od strukture zaposlenih 
delavcev, torej od tega, koliko žensk zaposlujejo posamezne delovne organiza- 
cije, temveč predvsem od proizvodnih, tržnih in organizacijskih pogojev, ki 
veljajo na sploh za zaposlovanje v vseh delovnih organizacijah. 

Dokaz za to so delovne organizacije, ki zaposlujejo visok odstotek žensk, 
a izkazujejo kljub temu veliko akumulacijo in imajo visoke osebne dohodke na 
zaposlenega, in nasprotno, vrsta delovnih organizacij, ki zaposluje nizek odsto- 
tek žensk in imajo nizko akumulacijo. 

Analiza je posebno podrobno razčlenila problem odsotnosti z dela. Zaradi 
bolezni, nege in nesreč je bilo v letu 1977 v naših delovnih organizacijah v 
povprečju vsak dan odsotnih z dela 4,5 % zaposlenih moških in 4,9 % žensk. 
Nadomestila za izostanek z dela zaradi bolezni in nesreč pri delu bremenijo do 
30 dni delovne organizacije, nad 30 dni pa zdravstvene skupnosti. Nadome- 
stila za odsotnost zaradi nege pa bremenijo v celoti zdravstvene skupnosti. 

Zaradi funkcije materinstva se odstotek odsotnih žensk poveča za nadalj- 
njih 4,7%, torej na 9,6 %. Nadomestila za odsotnost zaradi nosečnosti in po- 
roda, ne bremenijo neposredno delovne organizacije, temveč celotno združeno 
delo. Nadomestila do 105 dni odsotnosti bremenijo zdravstvene skupnosti, nad 
105 dni pa skupnosti otroškega varstva. 

To pomeni, da je vprašanje plačevanja nadomestil zaradi materinstva si- 
stemsko že v celoti urejeno. Kljub temu pa analiza ugotavlja, da v delovnih 
organizacijah, ki zaposlujejo pretežno ženske, povečana odsotnost žensk z dela 
povzroča izpad dohodka za razširitev materialne osnove združenega dela, za- 
radi manjše proizvodnje, ali pa povečuje stroške zaradi neizkoriščenega de- 
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lovnega časa delavk, ki nadomeščajo odsotne. Na račun 50 '/o nadurnega dela, 
zaradi večje odsotnosti žensk, in še nekaterih dodatnih stroškov ter stroškov 
za celotno združeno delo ni mogoče kvantificirati. 

Podrobna razčlenitev v osmih delovnih organizacijah pa je pokazala, da ti 
stroški oziroma izpad dohodka predstavlja minimalen delež v ostanku do- 
hodka. Analiza torej ni mogla ugotoviti drugačnega zaključka, kot da za de- 
lovne organizacije, ki zaposlujejo pretežno ženske, ni smotrno predlagati si- 
stemskih olajšav, razen za že omenjene modifikacije sistema zdravstvene so- 
lidarnosti. 

Gre za to, da bi sedaj veljaven Umit 30 dni za plačevanje nadomestil oseb- 
nih dohodkov zaradi bolezni ženske primerno znižali. To pa bi zahtevalo po- 
večano stopnjo prispevka za zdravstveno zavarovanje vseh zaposlenih. 

S tem je ta analiza odgovorila na zastavljeno vprašanje o pogojih pridobi- 
vanja dohodka v organizacijah združenega dela, ki pretežno zaposlujejo ženske, 
ter dala odgovor o smotrnosti sistemskih ukrepov. 

V razpravah o zaposlovanju žensk se je večkrat pojavila zahteva, naj pro- 
učevanja problematike zaposlenih žensk z analizo o pogojih pridobivanja do- 
hodka v industriji ne bi zaključili, marveč naj bi jo razširili na kompleksnejšo 
raziskavo še nekaterih drugih aktualnih vprašanj zaposlenih žensk v zdru- 
ženem delu. Razumljivo je, da bi takšna naloga presegla pristojnost in mož- 
nosti Republiškega sekretariata za industrijo. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na svojih sejah dne 27. 1. 1978 in 
21. 9. 1978 obravnaval predloženo analizo. Soglašal je z osnovnimi ugotovitvami 
in bil mnenja, da analizo predloži delegatom Skupščine SR Slovenije v razpravo. 

Izvršni svet je tudi ugotovil, da je analiza odgovorila naslovu, vendar sodi, 
da je treba nadaljevati s proučevanjem širše problematike zaposlenih žensk v 
celotnem združenem delu. Seveda pa taka razširjena naloga zahteva pritegnitev 
k delu mnogo širšega kroga družbenopolitičnih in znanstvenih delavcev naše 
republike, da bi s tako kompleksno analizo čimbolj ustrezno proučili širšo 
problematiko zaposlenih žensk. 

Zato bi bilo dobro, da bi se v okviru ustreznih družbenopolitičnih organi- 
zacij in svetov dogovorili o konceptu, obsegu in nosilcu ter o rokih za izvedbo 
te naloge. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli poročevalec Odbora ustno dopolniti 
poročilo? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima tovariš Janko 
Muraus, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 16. okoliš 
— Maribor! 

Janko Muraus: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Iz gradiv, ki smo jih danes dodatno dobili na klop, kakor tudi iz tega, kar nam 
je zdaj povedal tovariš Ivan Kogovšek, republiški podsekretar, ugotavljam, 
da smo si v mnenjih in stališčih zelo blizu, vendar, ker je Zbor združenega 
dela Skupščine občine Maribor to analizo o pogojih za pridobivanje dohodka v 
organizacijah združenega dela, ki zaposlujejo pretežno ženske, ter proučitev 
potrebe in utemeljenosti za sistemske rešitve obravnaval in nas delegate za- 
dolžil, da prenesemo njegovo stališče, prosim, da poslušate mnenje Zbora zdru- 
ženega dela Skupščine občine Maribor. 
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Najprej moramo pohvaliti, da je delegatom predložena analiza tega pro- 
blema, vendar menimo, da moramo takoj jasno povedati, da vsi tisti, ki zahte- 
vajo, da se ta problem reši (predvsem je tu mišljeno združeno delo in po- 
samezni družbenopolitični organi, do vključno Republiške konference SZDL 
Slovenije), niso imeli v mislih verjetno samo tega, o čemer govori analiza, 
in tudi tega ne, da bi s tem načinom reševali organizacije združenega dela, ki 
poslujejo na robu rentabilnosti ali celo z izgubo. Res pa je, da morajo zaradi 
večjega števila izostankov, zaradi materinstva in nege delavci v teh organiza- 
cijah združenega dela vlagati več sredstev v sklad skupne porabe, kar gre na 
račun sredstev za materialno osnovo dela. Zbor združenega dela "Skupščine 
občine Maribor, ki je to problematiko obravnaval na svoji seji, ugotavlja, da 
je analiza glede na vse to, kar sem omenil, preveč pomanjkljiva in preveč 
splošna. K analizi bi bilo potrebno pristopiti v skladu z določili družbenega 
plana, kjer smo zapisali, da bo tej problematiki dan poseben poudarek. Iz- 
hajajoč iz te predpostavke lahko za analizo ugotovimo naslednje! da se ne 
obravnavajo dovolj natančno vse panoge, ki zaposlujejo pretežno ženske, kar ni 
v skladu z nalogo niti ni smiselno za iskanje rešitev, ki so opredeljene v planu 
in da se ne vidi posebna pozornost, ki naj bi bila posvečena rešitvam. 

Zaključki so, ker niso upoštevane tiste dejavnosti, ki imajo pretežni delež 
zaposlenih žensk, posplošeni. Poleg tega pa iz same analize izhaja zaključek, 
da dosegajo panoge s pretežno zaposlenimi ženskami po vseh kazalcih pod- 
povprečne ali najslabše rezultate. Izvzeti moramo tobačno industrijo. Glede 
na število zaposlenih žensk v tobačni industriji je to potrebno obravnavati kot 
izjemno. 

Dejstvo je, da so skupni izostanki pri ženskah nekaj več kot enkrat večji 
od izostankov moških — 9,6 % nasproti 4,5 %. Kaj to pomeni za organizacije 
združenega dela, ki zaposlujejo pretežno ženske, je razvidno iz naslednjega 
primera: proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov ima na primer za 8 % manj za- 
poslenih od predelave kovin, pri tem pa so izostanki večji za 34 %, upošteva- 
joč seveda vse zaposlene. Glede na dve, tri in štiriizmensko delo je treba imeti 
nekaj rezerv delavcev, da se odvija proces proizvodnje normalno. Ugotovitve 
o posledicah večjih izostankov so dokaj točne. Vendar jih je potrebno še dopol- 
niti s kazalci o osebnih dohodkih za rezervne delavce, z drugimi kazalci o 
stroških za rezervne delavce, z izdatki za stanovanjsko izgradnjo, izobraževa- 
nje itd. Ugotovitev, da posledice izostankov ne povzročajo povsod enakih 
stroškov, ne drži. Verjetno je bolj prisotno dejstvo, da v nekaterih organiza- 
cijah združenega dela lažje pokrivajo dodatne stroške glede na višjo akumu- 
lativnost. 

Glede obravnavanih možnih ukrepov v analizi je očitno, da se ni želelo kaj 
več spreminjati. Upoštevati bi namreč morah, da je višina davka odvisna od 
davčne osnove in stopnje, prav tako je obvezno posojilo za manj razvite repu- 
blike in pokrajine odvisno od poslovnega sklada in določene stopnje. V obeh 
primerih pa so stopnje različne, odvisno od odnosa, ki je z zakonom opredeljen 
do določenih dejavnosti. Ugotovitve te analize bi morale spodbuditi spremem- 
be nekaterih obveznosti. 

Reševanje problematike biološke reprodukcije je naloga celotne družbe. 
Zato bi bilo potrebno te probleme rešiti na osnovi solidarnosti in vzajemnosti 
kot to določa zakon o združenem delu. 

Zato bo potrebno na osnovi kompleksne analize pristopiti k sistemskim 
rešitvam te problematike. Predlagamo, da se v tem smislu modificira sistem 
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zdravstvene solidarnosti ter rešijo dodatni problemi, ki nastopijo pri reše- 
vanju vloge materinstva in nege v organizacijah združenega dela, kjer so pre- 
težno zaposlene ženske. 

Skupščina samoupravne interesne skupnosti za zdravstvo naj to nalogo 
izvede v okviru svojega programa dela v letu 1979 ali za zaključno obdobje 
srednjeročnega plana 1976—1980. 

Predlagamo, da se zadnji stavek zaključkov in predlogov črta in se sprej- 
me dodatni zaključek: 

Na osnovi razprave o problemih pridobivanja dohodka v organizacijah 
združenega dela, ki zaposlujejo pretežno ženske, se pripravi dodatna kom- 
pleksna analiza in na osnovi te tudi predlogi sistemskih rešitev. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Poročila ne bi spreminjali. V sklepu Zbo- 
ra bomo skušali pripombo upoštevati. 

Kdo še želi besedo? Prosim, besedo ima tovariš Franc Mali, delegat za 
Zbor združenega dela s področja gospodarstva, okoliš 32! 

Franc Mali: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! De- 
legacija iz občin Litija in Grosuplje po obravnavi predloženega gradiva meni, 
da analiza obravnava le en, ne pa najpomembnejši vidik industrijske orga- 
nizacije s pretežno žensko delovno silo. Menimo, da je predvsem zamegljena 
problematika tekstilne industrije, ki ni taka zaradi zaposlenih žena, temveč 
je v splošnem gospodarstvu osiromašena, iž katerega se rešuje z lastnimi 
silami. Pri tem ne bi smela stati ob strani tudi širša družbena skupnost, saj 
zaposluje ta panoga 50 000 delavcev, od tega nad 40 tisoč žensk. 

Predložena analiza kaže, da je doseženi dohodek na zaposlenega v tekstil- 
ni industriji najnižji v gospodarstvu, za kar pa ne bi mogli trditi, da je posle- 
dica nizke produktivnosti, merjena s količino na delavca. Razne analize so celo 
pokazale, da dejanska produktivnost dela ne zaostaja za rezultati drugih panog 
ter jih celo prekaša. Izkoriščenost strojnega parka je med najboljšimi v go- 
spodarstvu. V litijski predilnici na primer, ki zaposluje 1200 delavcev, obra- 
tujejo stroji 6552 ur, kar predstavlja 75 % vseh ur v koledarskem letu. To 
je posledica triizmenskega in v nekaterih fazah celo štiriizmenskega dela. Ta 
podatek pove, da so delovna sredstva maksimalno izkoriščena, kar redko za- 
sledimo v drugih panogah. Kljub visoki produktivnosti in maksimalnemu 
izkoriščanju delovnih sredstev pa je akumulacija nizka, kar se kaže tudi pri 
osebnih dohodkih. Ze analiza kaže, da so neto osebni dohodki v tekstilni indu- 
striji med najnižjimi v gospodarstvu, saj zaostajajo za povprečnimi za 12 %. 
V tem primeru pa moramo upoštevati, da vsebujejo prikazani osebni dohod- 
ki tekstilnih delavcev tudi dodatek za težke pogoje dela v višini 5 %. To dejan- 
sko pomeni, da je polož,aj še slabši, ker osebni dohodki zaostajajo celo za 17 %. 
Položaj tekstilne industrije kaže tudi podatek o ustvarjenem čistem dohodku 
v letih 1976—1977. Leta 1976 je na primer Predilnica Litija dosegla 88 milijo- 
nov 796 tisoč čistega dohodka, ki ga je razporedila takole: 80% za osebne do- 
hodke, 12 % za sklad skupne porabe, ki zajema tudi topli obrok in stanovanj- 
sko gradnjo; v poslovni sklad so vložili 5 %, za rezervni sklad pa je ostalo 3 %• 
Tisti del, ki so ga namenili v poslovni sklad, to je 5 %, je bil v celoti odveden 
v obliki republiškega prispevka za nerazvite, tako da delovni organizaciji ni 
ostalo niti dinarja za enostavno in razširjeno reprodukcijo. V letu 1977 je 
delovna organizacija dosegla 114 milijonov 282 tisoč čistega dohodka. Večji 



80 Zbor združenega dela 

del tega je bil dosežen z večjo produktivnostjo in večjo proizvodnjo. Razpore- 
dili pa so ga takole: 75% za osebne dohodke, 13% za sklad skupne porabe, 
8 % za poslovni sklad in 4 % za rezervni sklad. Od 8 %, ki so jih namenili v 
poslovni sklad, to je 9 milijonov 199 tisoč dinarjev, je le polovica ostala delov- 
ni organizaciji, preostali del, to je 4 milijone 400 tisoč, pa so odvedli v republiški 
fond za nerazvite. Tisti del, ki ga je delovna organizacija namenila v poslovni 
sklad za reprodukcijo, ji ni ostal, temveč je bil v celoti odveden za infra- 
strukturo po temeljih plana Socialistične republike Slovenije (za železnico, 
luko, ceste in podobno). Tudi ta znesek ni zadostoval za kritje vseh obveznosti 
po samoupravnih sporazumih, temveč so morali nameniti za to še del sred- 
stev iz poslovnega sklada. To se dogaja že več let, kar vpliva na poslovna 
sredstva delovne organizacije, ki se zmanjšujejo, ker se zaradi nizke akumu- 
lativnosti ne nadomeščajo. Da lahko normalno poslujejo, ta sredstva nadome- 
ščajo s kratkoročnimi bančnimi krediti, ki zvišujejo stroške poslovanja. Neka- 
zano stanje ni tipično samo za Predilnico Litija, temveč za številne delovne 
organizacije v tekstilni industriji. Zato menimo, da zasluži ta panoga specifično 
obravnavo problematike, ki bo ugotovila vzroke, ki pogojujejo takšno stanje. 

Predlagamo, da je za tekstilno industrijo, zaradi izenačenja pogojev pri- 
dobivanja dohodka, nujno spremeniti sistem in višino obračuna nekaterih 
obremenitev iz dohodka in čistega dohodka, in sicer: 

1. zmanjša naj se stopnja davka na dohodek temeljnih organizacij združe- 
nega dela za ustrezen delež več plačanih prispevkov za financiranje družbenih 
dejavnosti, katerim so osnova za obračun osebni dohodki, katerih maso zvišujejo 
izostanki z dela zaradi materinstva in nege družinskih članov. 

2. glede obračunavanja dohodka iz dohodka temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela predlagamo progresivno stopnjo davka iz dohodka za tiste pano- 
ge, ki so visoko akumulativne in so kapitalno intenzivne. Menimo, da ni pra- 
vilna linearna obdavčitev davka iz dohodka, ker predstavlja dohodek v posa- 
meznih panogah različne komponente. V eni panogi je več osebnega dohodka, 
v drugi pa več akumulacije, ki pripada organizaciji združenega dela za njene 
sklade. Prav glede akumulacije za sklade pa je tekstilna industrija na zad- 
njem mestu; 

3. glede predloga, da naj bi se tudi za plačilo nadomestil zaposlenih žena 
zaradi izostankov zaradi bolezni ali nesreč pri delu solidarnostno združevala 
sredstva v obliki povečane prispevne stopnje za socialiio zavarovanje, ker ne 
obstaja realna osnova, zaradi katere bi bila diferenciacija med moško in žensko 
delovno silo upravičena, smo mnenja, da naj se ta sredstva zberejo v vseh 
panogah. Istočasno predlagamo, da bi se iz tako oblikovanega sklada plačevali 
vsi bolezenski izostanki, ki trajajo do 30 dni; 

4. znižati stopnjo za obračun višine obveznega posojila za manj razvita 
področja. Tekstilna industrija prispeva v sklad za nerazvite 3% vrednosti 
poslovnega sklada. Znano je, da so mnoge panoge gospodarstva te obveznosti 
popolnoma oproščene ali pa jo obračunavajo po nižji stopnji. Tekstilna indu- 
strija ima že več let to obremenitev, čeprav smo od vsega začetka vedeli, da 
razporeditev ni bila sorazmerna za vse panoge. 

Zato predlagamo, da se za tekstilno industrijo odpravi 3% prispevek za 
nerazvite, iz razloga, ker je tekstilna industrija po akumulaciji in višini oseb- 
nega dohodka na zadnjem mestu. 

V preteklih letih ni bilo mogoče vlagati v obnovo strojnega parka, moder- 
nizacija pa je nujno potrebna. Tekstilna industrija je doslej izločala iz dohod- 
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ka visoka sredstva v obliki davkov za hitrejši razvoj drugih panog, sama pa se 
ni uspela modernizirati. 

Tekstilna industrija je visoko obdavčena z davki iz dohodka, čeprav vidi- 
mo, da je delovno intenzivna in predstavlja dohodek okrog 70 % osebnega do- 
hodka ter je dohodek istočasno že obdavčen tudi po drugih osnovah; 

5. glede na dejstvo, da višina sredstev obveznega posojila za manj razvita 
področja velikokrat presega višino sredstev, ki jih temeljne organizacije name- 
nijo po razporeditvi čistega dohodka v svoj operativni poslovni sklad, bi bilo 
potrebno pripraviti podrobnejšo analizo te obremenitve ter poiskati realnejše 
osnove za porazdelitev te obveznosti na temeljne organizacije. Potrebno bi bilo 
poiskati ustreznejše rešitve pri določanju osnove za obračun posojila ter uve- 
ljaviti načelo, da so osnova za obračun tista poslovna sredstva temeljnih orga- 
nizacij, ki so udeležena pri ustvarjanju dohodka. 

Pripominjamo, da je na težko stanje v tekstilni industriji opozoril letos ob 
proslavljanju 150-letnice tekstilne industrije v Ajdovščini tudi predsednik 
Republiškega odbora Zveze sindikatov tovariš Vinko Hafner in nakazal, da ni 
rešitev za slovensko tekstilno industrjio v tem, da bi ji dajali, temveč, da bi 
jim manj jemali. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Nadaljujemo z razpravo. 
Prosim, besedo ima tovarišica Ivica Kavčič, delegatka iz Idrije! 

i 
Ivica Kavčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Ana- 

lizo pogojev za pridobivanje dohodka v organizacijah združenega dela, ki za- 
poslujejo pretežno ženske, ter proučitev potreb in utemeljenosti za sistemske 
rešitve smo na sestanku skupine delegatov s področja gospodarstva naše ob- 
čine z zanimanjem obravnavali, posebno še zato, ker imamo vrsto kolektivov, 
ki zaposlujejo nad 75 % žensk in so za to problematiko neposredno zainteresi- 
rani. 

V razpravi so sodelovali tudi delegati iz teh kolektivov. Skupno smo prišli 
do naslednjih zaključkov: 

V celoti podpiramo stališča Sveta za spremljanje družbenoekonomskega 
in političnega položaja žensk pri Republiški konferenci Socialistične zveze 
in pričakujemo, da bo vsa ta problematika vsestransko osvetljena na problem- 
ski konferenci, ki jo pripravlja Republiška konferenca Socialistične zveze. 

Vsekakor menimo, da je prav, da je ta problematika obravnavana v de- 
legatski skupščini. S tem je dana možnost delavcem v združenem delu, da prek 
svojih delegatov vplivajo na izoblikovanje stališč, ki bodo pomagala pri reše- 
vanju odprtih problemov. 

Pri tem ugotavljamo, da je bilo sicer v analizo vloženega mnogo dela, da 
pa taka, kot je, za združeno delo ni sprejemljiva, da je danes, ko je zaposlenih 
v združenem delu že nad 43 % žensk in ko je dokončno jasno, da je ženska po- 
polnoma vključena v reprodukcijski proces, in je tudi jasno, da tudi pot naprej 
pelje v tej smeri, tako zastavljena analiza popolnoma neustrezna, in če jo že 
obravnavamo, da jo lahko vzamemo le kot pripravo v procesu izdelave kom- 
pleksne analize, ki mora izhajati s popolnoma drugačnih izhodišč. 

Izhodišča za analizo ne morejo izhajati s preživelih predpostavk, da je 
ženska zaradi svojega materinstva v reprodukcijskem procesu dražja od mo- 
škega, temveč morajo izhajati iz tega, da je strošek otrok, da je to strošek bio- 
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loške reprodukcije in da je zato treba ta strošek posebej izkazovati in ga 
enakomerno porazdeliti na vse delavce v združenem delu. 

Vemo sicer, da je žena — delavka in mati danes večkratno obremenjena, 
vemo da je produktivna in da za svojo produktivnost ni ustrezno nagrajena. 
Nismo pa še spoznali tega, da naj zato ne bi bila kaznovana z obremenitvijo 
stroškov za otroka, ki ni samo njen, temveč je naš, skupen. 

Ugotoviti je seveda treba in to bi morala biti tudi vsebina te analize, da 
smo v naši družbi že naredili v tej smeri odločne korake, saj na primer stroš- 
kov za porod in porodniški dopust ne obravnavamo več kot bolezen. To pa 
seveda še zdaleč ni vse. Na tem področju nas čaka še ogromno dela, da bi 
opredelili, kaj vse naj bodo stroški glede na otroka in s tem na biološko re- 
produkcijo. Opredeliti bomo morali način, kako bomo probleme, ki so odvisni 
od otroka, skupno reševali, ne pa jih nalagali le na ramena matere delavke. 
Stroške za otroka naj bi enakomerno porazdelili na vse delavce v združenem 
delu. 

Žena delavka ni zainteresirana za to, da se ji kot miloščina odbijajo da- 
jatve tam, kjer za to ni motiva, in se s tem stimulira morda celo odpor do 
njenega zaposlovanja. Zainteresirana pa je, da se stroški biološke reprodukcije 
posebej pokažejo in enakomerno porazdelijo med vse. 

Menimo, da problematika presega zgolj ekonomski vidik obravnavanja in 
posega na družbenopolitično področje, saj gre v osnovi za pristop, za naše 
gledanje, za naše politične opredelitve do tega problema. 

Pri tem je treba poudariti, da politični dokument v zvezi s to problema- 
tiko že imamo. V marcu letošnjega leta je bila v Zveznem zboru Skupščine 
Jugoslavije sprejeta resolucija o glavnih smereh družbenega delovanja za iz- 
boljšanje položaja in vloge ženske v socialistični samoupravni družbi. Resolu- 
cija obravnava tudi problem biološke reprodukcije. Citiram: »Biološka repro- 
dukcija je nezadostno tretirana kot sestavni del družbene reprodukcije. Pre- 
malo je proučena vsebina stroškov biološke reprodukcije.« 

Resolucija, ki torej izhaja iz gledanj, ki so usklajena z našim samouprav- 
nim socialističnim sistemom, nam je lahko dragoceno napotilo za izdelavo ana- 
lize. S tem, ko smo si v naših družbenih planih zastavili nalogo izdelati ana- 
lizo pogojev pridobivanja dohodka, imamo vse možnosti za konkretizacijo 
teh načel. 

Zato predlagamo, da delegati Zbora združenega dela na današnji seji na- 
ročijo Izvršnemu svetu ter ustreznim strokovnim institucijam in interesnim 
skupnostim, da na osnovi sistemsko usklajenih in izoblikovanih političnih 
načel pristopijo k izdelavi kompleksne analize ter konkretne metodologije za 
spremljanje in izračunavanje vseh stroškov, vezanih na biološko reprodukcijo, 
ter predvidijo sistem za enakomerno porazdelitev stroškov na združeno delo. 

Pri tem se zavedamo, da to ni niti lahka niti enostavna haloga, zavedamo 
pa se tudi, da je nujno potrebna in da bomo le po tej poti prišli do čiste po- 
dobe in do pravih, našemu sistemu ustreznih rešitev, ki bodo stimulativno 
vplivale na naš nadaljnji razvoj. 

Drugega sklopa problemov, ki zadevajo položaj gospodarskih panog, ne 
glede na stroške reprodukcije, ki morda nimajo ustreznih pogojev gospodar- 
jenja, ki niso na dovolj visoki stopnji modernizacije in avtomatizacije, ki ima- 
jo slabo kadrovsko strukturo, ki morda nimajo izdelanih razvojnih programov, 
ali pa spadajo med panoge, ki morajo zaradi tržnih razmer pristopiti k pre- 
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strukturiranju proizvodnje, se nisem dotaknila. Zahteva pa ta sklop prav go- 
tovo poseben, strokoven pristop. 

Prepričana sem, da ga bodo delavke iz teh panog na problemski konferen- 
ci »Delavka v združenem delu« vsestransko osvetlile in da bo torej na tem 
področju možno pristopiti k iskanju ustreznih rešitev. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! 
Naprej, prosim! 
Če ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zbo- 

ru, da sprejmemo naslednji sklep, v katerem bo obseženo vse, kar smo sli- 
šali v dosedanji razpravi in kar je bilo že prej obravnavano v delovnih telesih: 

1. Zbor združenega dela ugotavlja, da na podlagi predložene analize pogo- 
jev za pridobivanje dohodka v organizacijah združenega dela, ki zaposlujejo 
pretežno ženske, še ni mogoče odločati o sistemskih rešitvah v zvezi s to pro- 
blematiko. Zato je analiza le prispevek k obravnavi omenjene problematike. 

2. Zbor združenega dela ugotavlja, da je potrebno problematiko delovnih 
organizacij, v katerih so zaposlene predvsem ženske, obravnavati celovito. Zato 
priporoča Republiški konferenci Socialistične zveze delovnega ljudstva Slove- 
nije, da v okviru obravnave družbenoekonomskega položaja delavke v združe- 
nem delu osvetli celotni splet vprašanj v zvezi s problematiko zaposlovanja 
žensk oziroma z njihovim družbenoekonomskim položajem. 

Pri tem naj bodo mnenja, ugotovitve in predlogi, izraženi v razpravi v 
zboru in Odboru za družbenoekonomske odnose, prispevek k obravnavi te 
problematike na Republiški konferenci SZDL Slovenije. 

3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj pripravi kompleksno analizo 
ter na podlagi nje izdela predloge sistemskih rešitev. Pri tem naj upošteva 
vse pripombe, predloge in mnenja, ki so bila izražena v razpravah v zboru 
in delovnih telesih ter v drugih razpravah o tej problematiki. Izvršni svet naj 
v sodelovanju s pristojnimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi in strokov- 
nimi institucijami pristopi tudi k izdelavi metodologije za spremljanje biološke 
reprodukcije. 

Predlaga kdo kakšno dopolnilo ali spremembo predlaganega sklepa? Ce 
nihče, bi o sklepu glasovali. Kdor je za, naj prosim glasuje! (137 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na informacijo o 
kompleksnem preventivnem varstvu delovnih ljudi. 

Informacijo je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, ki je za svojega predstavnika k tej točki dnevnega 
reda določil tovariša Rada Mikliča, republiškega podsekretarja v Republiškem 
sekretariatu za delo. 

Informacijo je obravnaval Odbor za družbenoekonomske odnose, ki je dal 
poročilo. Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Da.) Besedo ima Rado Mi- 
klič, republiški podsekretar v Republiškem sekretariatu za delo! 

Rado Miklič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Ne 
nameravam ponavljati vsebine obsežne informacije z zelo aktualnimi zaključ- 
ki, ki so rezultat sodelovanja vseh pristojnih republiških upravnih organov in 
organizacij. Sodim pa za primerno, zaradi čim hitrejše obravnave in ocene 
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priložene informacije ter realizacije priloženih zaključkov, da velja na kratko 
opozoriti na principialno izhodišče, ki je bilo vodilo za njeno oblikovanje, 
ki pa hkrati kaže na vsestransko naraščajoči pomen in vlogo zlasti preven- 
tivnega varstva delavcev, ki ga ni več dopustno izenačevati z nekdanjim 
higiensko-tehničnim varstvom. 

Ko ustava opredeljuje družbenoekonomski in družbenopolitični status de- 
lovnega človeka, določa hkrati tudi njegove svoboščine, pravice in obveznosti 
kot neločljiv del in izraz socialističnih samoupravnih odnosov, v katerih 
človek s svojim delom ustvarja možnosti za družbeni razvoj in hkrati tudi za 
vsestranski razvoj in varstvo svoje osebnosti. 

V skladu s tem zakon o združenem delu v 2. členu, kjer so nadrobneje 
razčlenjeni temelji socialističnega samoupravnega združenega dela, določa, da 
samoupravni položaj delavca zagotavlja, da delavec pri uresničevanju pravice 
dela z družbenimi sredstvi z drugimi delavci v združenem delu izpolnjuje svo- 
je delovne in druge sposobnosti ter se razvija kot celovita ustvarjalna oseb- 
nost. 

Taka vloga terja humanizacijo dela, to pa se med drugim dosega zlasti z 
ustvarjanjem in zagotavljanjem čim varnejših delovnih razmer, čim varnejšega 
delovnega okolja, da se delavec pri svojem delu in gospodarjenju lahko uve- 
ljavlja in razvija kot ustvarjajoča osebnost. Razumljiva je zato bistveno nova 
ustavna opredelitev varstva pri delu. Ustava namreč določa, da ima delavec 
pravico do pogojev za delo, ki mu zagotavljajo telesno in moralno integriteto 
ter varnost, in pravico do zdravstvenega in drugega varstva ter do osebne 
varnosti pri delu. 

Realizacija teh ustavnih načel o varstvu pri delu, ki so logična izpeljanka 
iz družbenoekonomskega in družbenopolitičnega položaja delavca v združe- 
nem delu ter izpolnjena s pravico do dela z družbenimi sredstvi, terja, da se 
vse, kar utegne negativno vplivati na delavčevo zdravo in varno delo, ocenjuje 
predhodno in upošteva že pri projektiranju, pri organizaciji in vodenju de- 
lovnega procesa, pri uvajanju nove tehnologije in novih tehnoloških postopkov, 
pri uvajanju novih proizvodov, pri uvajanju in uporabi novih snovi, novih 
delovnih sredstev in priprav za tehnološki delovni proces. 

To so bistveni elementi, zlasti preventivnega varstva delovnih ljudi. V 
procesu humanizacije dela je potrebno delovne napore in priprave, tehnolo- 
gijo dela in delovni proces sproti prilagajati psihofizičnim karakteristikam 
delavca, za kar je potrebno organizirano, sistematično informiranje in smo- 
trno prizadevanje delavcev v temeljnih in drugih organizacijah združenega 
dela in vseh družbenih dejavnikov, zlasti službe medicine dela. Le-to je treba 
okrepiti in usposobiti, da bo sposobna zadovoljevati naraščajoče potrebe kom- 
pleksnega varstva delavcev in nuditi strokovno pomoč delavcem v temeljnih 
organizacijah, da bodo dovolj učinkoviti že pri uvajanju preventivnih ukrepov. 

Poudariti moramo zlasti, da ne more biti uspešnega preventivnega varstva 
brez hkratne vsebinsko in organizacijsko ustrezne vzgoje in izobraževanja, 
kar je tudi stališče vseh pristojnih organov Izvršnega sveta. 

Vsi omenjeni elementi preventivnega varstva in varstva nasploh lahko 
namreč postanejo vsakdanja praksa, če so delovni ljudje sistematično vzgojeni 
in usposobljeni za takšen odnos do dela, katerega sestavni del je tudi aktivna 
ustvarjalna skrb za realizacijo vsega, kar delavcu zagotavlja varno, uspešno 
delo, tako da delo opravlja v svojo osebno zadovoljstvo in v splošno družbeno 
korist. 
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Prav zaradi tolikega pomena izobraževanja in napredka izobraževanja je 
že ustanovljena pri Republiškem komiteju za vzgojo in izobraževanje posebna 
strokovna komisija, ki ima nalogo, da prouči primernost in smotrnost doseda- 
njih oblik iz sistema izobraževanja in pripravi predlog najprimernejše organi- 
ziranosti, hkrati z ustreznimi metodami in oblikami v sistemu usmerjenega 
izobraževanja. 

Za zaključek mi dovolite, da omenim samo še dvoje pomembnih dejstev, 
ki kažeta naraščajoči pomen varstva pri delu in še posebej preventivnega var- 
stva. 

Hiter tempo dela zaradi uvajanja avtomatizacije in mehanizacije vpliva 
na monotonijo delovnega procesa. Intenzivnost delovnega procesa povzroča 
podzavestno upadanje neposredne zainteresiranosti in pozornosti delavcev, kar 
lahko negativno vpliva na varnost delovnega procesa. Na uvedbo novih de- 
lovnih naprav, na novo tehnologijo, zlasti pa na nove snovi, ki so lahko glede 
na svojo sestavo nevarne za zdravje in življenje delavcev, pa tudi na prevelike 
obremenitve delavec podzavestno reagira z utrujenostjo in z zmanjšano produk- 
tivnostjo, reagira pa tudi s fluktuacijo. Zaradi vsega tega prihaja tudi do 
nesreč pri delu. Na zdravje delavca vplivajo številni naravni in socialni de- 
javniki, ki so si med seboj odvisni. 

Značilnost za našo republiko je, da je prišlo do velikih sprememb pri 
mortaliteti in nataliteti prebivalstva. Naše prebivalstvo vedno bolj ogrožajo 
bolezni civilizacije, urbanizacije, industrializacije. Pri tem so delavci tista sku- 
pina prebivalstva, ki je posebej izpostavljena določenim obolenjem in poškod- 
bam zaradi premajhne psiho-fizične prilagodljivosti ekološkim in sociološkim 
spremembam. Prav uvajanje avtomatizacije in mehanizacije z novimi delov- 
nimi napravami in pripravami, zlasti pa uporaba in predelava novih snovi, ki 
so lahko glede na svojo sestavo nov vir nevarnosti za zdravje in življenje de- 
lavca, pa terja po eni strani čim učinkovitejše usposabljanje, po drugi pa, da 
se varstveni ukrepi in normativi sproti dopolnjujejo oziroma uvajajo novi. S 
tega vidika je posebno pomembno pooblastilo delavcev temeljnih organizacij, 
da s svojimi samoupravnimi splošnimi akti bodisi že veljavne ukrepe in norma- 
tive sproti prilagajajo spremembam in novostim v tehnološki opremljenosti 
dela, bodisi da sproti samoupravno določajo nove, ustreznejše, učinkovitejše 
ukrepe in varstvene normative. To kaže, kako pomembna je razvita kreativna 
samoupravna normativna dejavnost v temeljnih in drugih organizacijah zdru- 
ženega dela. Zato je treba to dejavnost vsestransko spodbujati in krepiti, k 
čemer lahko mnogo prispevajo tudi pristojni inšpekcijski organi. 

V metodah njihovega dela je treba sistematično razvijati odnose z organi 
samoupravne delavske kontrole in pa take načine sprotnega, konkretnega in- 
formiranja delavcev, ki naj spodbujajo njihovo zainteresiranost in piizadeva- 
nje, da s svojimi samoupravno sprejetimi ukrepi zagotavljajo čim varnejše 
delovne razmere in delovno okolje in da tudi na ta način ustvarjajo pogoje za 
uspešno produktivnost, uresničevanje svoje pravice dela z družbenimi sred- 
stvi. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli poročevalec odbora po- 
ročilo ustno dopolniti? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim. Besedo ima tovariš Fianc 
Korošec, delegat Zbora združenega dela za področje gospodarstva, 16. okoliš. 



86 Zbor združenega dela 

Franc Korošec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Moja naloga je, da posredujem stališča k tej informaciji, ki se imenuje 
»Kompleksno preventivno varstvo delovnih ljudi«. Stališča so bila sprejeta na 
sestanku naše skupine delegatov. 

Namen tega poročila je opozoriti na nekatera dejstva, ki jih analiza 
ne navaja, in sicer na nezadostno obsežnost pristopa, kar ugotavlja tudi Od- 
bor za družbenoekonomske odnose. 

Na področju splošnega in poklicnega izobraževanja vseh vrst in stopenj 
ugotavljamo, da se področju varstva pri delu posveča premalo pozornosti, na 
nekaterih šolah pa sploh ne. Republiški sekretariat za delo bi moral biti pobud- 
nik in koordinator uresničevanja 6. člena zakona o varstvu pri delu, to je 
uvajanja področja varstva pri delu v vse šole. 

Republiški komite za vzgojo in izobraževanje in Zavod SR Slovenije za 
šolstvo bi morala izdelati program za realizacijo teh zahtev po 6. členu zakona 
o varstvu pri delu. Izobraževalni programi za teoretično in praktično usposab- 
ljanje so nepopolni in niso dovolj kvalitetni. Tudi na naših šolah danes še ni- 
mamo enotnega pristopa pri reševanju teh nalog. 

Pri profiliranju poklicev se mora upoštevati zahteva, da morajo imeti de- 
lavci ustrezno izobrazbo tudi na tem področju, to je na področju varstva pri 
delu. Organizirano in kompleksno strokovno delo na področju varstva pri 
delu zahteva strokovnjake varnostne tehnike in inženirje ne samo prve stop- 
nje, pač pa tudi druge stopnje. Omogočiti bi bilo treba torej finančna in dru- 
ga materialna sredstva za nadaljnje razvijanje študija varstva pri delu na 
drugi stopnji in za podiplomski študij. 

V organizacijah združenega dela pogrešamo razne oblike in možnosti do- 
polnilnega in funkcionalnega izobraževanja ter strokovnega izpopolnjevanja 
na tem področju, kakor tudi raziskovalno dejavnost vseh tistih institucij, ki 
delajo na področju varstva pri delu. Le na taki osnovi bi delavci v organizaci- 
jah združenega dela lahko izvajali varnostne ukrepe na delovnem mestu in v 
okolju, kot to zahteva zakon o združenem delu. 

Specializirane organizacije združenega dela, ki imajo za predmet dela 
raziskovanje in pospeševanje varstva pri delu, ne seznanjajo z rezultati svo- 
jih raziskav. S tem so organizacije združenega dela na določenih področjih 
varstva pri delu prepuščene same sebi. Pooblaščene organizacije združenega 
dela, ki se ukvarjajo z varstvom pri delu, delujejo na podlagi samofinancira- 
nja. To je tudi razlog, da se ne morejo ustrezno posvečati znanstveno-razisko- 
valnemu delu, uvajanju novosti in dajanju predlogov na področju varstva 
pri delu in varstva okolja. 

Samoupravni akti v organizacijah združenega dela preveč splošno obrav- 
navajo področje varstva pri delu. Inšpekcije bi morale izdelati kvalitativno 
analizo teh aktov in opozarjati na pomanjkljivosti. Tako na primer organizacije 
združenega dela niso konkretno določale stopnje in vrste nevarnosti za po- 
škodbe in stopnje nevarnosti za zdravje delavcev. Tudi ni določena konkretna 
odgovornost na področju varstva pri delu. Ti in drugi primeri govore, da or- 
ganizacije združenega dela potrebujejo pomoč inšpekcijskih služb, ki naj ne bi 
bile samo nadzorni, pač pa tudi svetovalni organ. V organizacijah združenega 
dela se premalo upošteva varstvo pri delu in varstvo okolja že pri načrtova- 
nju investicijskih programov. 

Podpiramo stališče, da bi se morali zavodi in inštituti za varstvo pri delu, 
na osnovi samoupravnih sporazumov, organizirano vključevati v izvajanje za- 
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kona o varstvu pri delu v organizacijah združenega dela, ne pa kot sedaj, 
ko kličejo te organizacije zadnji hip ali pa takrat, ko je prepozno. 

Informacije na področju varstva pri delu je neorganizirano v tem smislu, 
da se spremembe predpisov, normativov in pravilnikov, ki že obstajajo, ne 
pošiljajo tistim, ki jih potrebujejo. Za posamezna področja ne najdemo veljav- 
nih predpisov in normativov, zbranih na enem mestu. Vprašujemo, kateri so 
splošno veljavni predpisi in normativi za določena področja! Z uveljavljanjem 
5. člena zakona o varstvu pri delu, ki določa pismene izjave, so v organizacijah 
združenega dela velike težave. Pri slovenskih dobaviteljih in izvajalcih še gre, 
težje pa je pri nabavi opreme iz drugih republik, ker je zakonodaja neuskla- 
jena. Izredne težave nastajajo pri uvoženi opremi, kjer mora pismeno izjavo 
priskrbeti uvoznik. 

Izvajanje periodičnih pregledov in preizkusov delovnih naprav in pre- 
iskav ekoloških razmer v določenih prostorih v organizacijah združenega dela 
ni v skladu s predpisi, kakor to določa 16. člen zakona o varstvu pri delu. 
Zakaj? Zato, ker bi bilo nujno, da strokovne službe izdelajo enotno, splošno 
metodologijo, kakor tudi posamezne konkretne enotne metodologije za specifič- 
ne vrste opreme na področju periodičnih pregledov in preizkusov delovnih 
priprav in podobno, na primer za obdelovalne stroje, objekte, tehnološki po- 
stopki in tako naprej. Poudarjamo, da ni enotne metodologije na področju 
ekologije in varstva okolja. 

Zaradi vse bolj pogostih nezgod v kmetijstvu in gozdarstvu bi bilo potreb- 
no razširiti varstvene ukrepe in normative tudi na kooperante v kmetijstvu 
in gozdarstvu ter na ostale individualne proizvajalce, ki niso organizirani v 
kooperantski proizvodnji. Podobno je treba odpraviti vrzel na področju varstva 
pri delu delavcev, ki so zaposleni pri občanih in ki opravljajo dejavnost z oseb- 
nim delom z delovnimi sredstvi v lasti občanov. 

Zaradi večjega števila nesreč pri uporabi aparatov, strojev in naprav v 
gospodinjstvu je treba izdelati pravilnike, ki bi določali vse potrebne ukrepe 
za varno delo. 

Informacijo bi želeli dopolniti v točki 3. 3. Osmi odstavek te točke naj se 
glasi: »Ekološke razmere v delovnih prostorih zajemajo toplotno okolje, stop- 
njo hrupa, vibracije, osvetlitev pa tudi zaprašenost in koncentracijo kemij- 
skih faktorjev«. Enajsti odstavek te točke pa naj se glasi: »Kljub izboljšanju 
splošne ventilacije in lokalnega odsesavanja so še marsikje v ozračju delovnih 
prostorov razne škodljive snovi, kot azbest, lesni prah, prah mineralnega ali 
organskega izvora ter razni hlapi, pare in aerosoli kemijskih škodljivih snovi.-« 

Na koncu ugotavljamo, da obstajajo potrebe po izdelavi preciznejših teh- 
ničnih in varstvenih ukrepov na področju plinske tehnike, glede na vse večjo 
potrošnjo tovrstne energije, kakor tudi po reviziji vseh pravilnikov, predpisov 
in normativov, ki ne ustrezajo več današnji stopnji razvoja tehnike in zahte- 
vam varstva pri delu in uvajanja novih. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Jože Sla- 
ček, delegat Zbora združenega dela 7. okoliš, s področja sociale in zdravstva. 

Jože Slaček: Spoštovani predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Kljub dosedanjim resolucijam Skupščine SR Slovenije služba medicine de- 
la, prometa in športa v Socialistični republiki Sloveniji ne napreduje skladno 
s prizadevanji za pospešeno prilagajanje tehnologije, delovnih priprav, delov- 
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nega okolja in organizacije dela. Mreža enot te službe v naši republiki je v raz- 
koraku z zahtevami oziroma potrebami raznih dejavnosti. 

Svetovna zdravstvena organizacija je leta 1969 posvetila svetovni dan 
zdravja temi »zdravje, delo in produktivnost«. Izzvenel naj bi v mislih, da je 
delavec na prilagojenem delovnem mestu najbolj produktiven, da so zdravje, 
delo in produktivnost najbolj pomembni dejavniki gospodarskega razvoja in 
družbenega napredka, da je stopnja varovanja življenja, zdravja, delovne zmog- 
ljivosti delavcev merilo, s katerim se v mednarodnem svetu presoja položaj de- 
lavcev v neki družbi. 

Najbolj kritična je organizacija medicine dela znotraj zdravstvene službe, 
saj je za njeno dejavnost premalo razumevanja. To je povezano s pomanjkanjem 
specialistov medicine dela, zaradi česar pogosto opravljajo preventivne preglede 
zdravniki splošne prakse. 

S smotrno krepitvijo strokovnih enot službe medicine dela, prometa in 
špoita v Socialistični republiki Sloveniji bi pospešili proces humanizacije dela 
na eni strani, na drugi pa pomagali povečati individualno, skupinsko in družbe- 
no produktivnost. 

Pozitivna zakonodaja iz varstva pri delu zahteva med ukrepi aktivnega 
zdravstvenega varstva tudi analizo in zdravstveno oceno delovnega mesta. Ker 
gre za pomembno torišče dela multidisciplinarnih dejavnosti, ne nazadnje pa 
za objektivizacijo pogojev dela po panogah dejavnosti (škodljivosti pri delu, 
telesne in fizične obremenitve), je nujna tovrstna pospešitev dela. 

Analize in zdravstvene ocene delovnih mest ne potrebujemo samo za bolj 
smotrno razporejanje ljudi pri delu, temveč tudi za bolj učinkovito varovanje 
zdravja, življenja in delovne storilnosti delavcev, ne nazadnje pa tudi za bolj 
smotrno nagrajevanje rezultatov dela. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Prosim, besedo ima tovariš 
Danilo Bratina, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 
Idrija! 

Danilo Bratina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Namen imam obravnavati podobno temo kot govornik pred menoj, vendar z 
nekaterimi konkretnimi opredelitvami. 

Obveznost organizacij združenega dela, da izvaja preventivno zdravstveno 
varstvo svojih delavcev, izhaja iz konkretnih določb zakona o varstvu pri delu, 
pravilnika o načinu in postopka za opravljanje preventivnih zdravstvenih pre- 
gledov delavcev, nadalje uredbe o delih, na katera ni mogoče razporejati žensk, 
in še nekaterih drugih. 

Vsi ti predpisi natančno določajo način izvajanja preventivnega zdrav- 
stvenega varstva zaposlenih delavcev v organizacijah združenega dela. Določe- 
ne so sankcije proti kršiteljem teh predpisov. V praksi pa se pojavlja problem, 
ker teh predpisov praktično ne moremo izvajati. 

Poleg tega, da se ne izvajajo preventivni, periodični pregledi delavcev, ni- 
mamo niti ocen delovnih opravil z vidika medicine dela, fiziologije dela, psiho- 
logije dela in tako naprej. Torej ni timskega dela, kjer bi kompleksno obdelali 
delovna opravila delavcev, posebno tistih, kjer obstaja povečana nevarnost po- 
škodb in zdravstvenih okvar. 
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Menimo, da lahko ugotovimo, kako uspešno je izvajanje preventivnega 
zdravstvenega varstva, predvsem pri zmanjšanju dni bolniških izostankov za- 
radi nesreč pri delu in poklicnih obolenj. 

Ugotavljamo, da bi lahko bistveno zmanjšali bolniške izostanke zaradi 
bolezni doma, če bi zaposlene redno in sistematično spremljali s periodični- 
mi pregledi. 

Veliko teh izostankov je posledica neurejenih delovnih pogojev v tovar- 
ni, to je zaradi nepravilne namestitve določenega delavca na določeno delo. 
Te problematike ne moremo začeti sistemsko urejati vse dotlej, dokler ne bo 
urejena organizacija delovanja preventivne zdravstvene zaščite delavcev. 

Za ilustracijo tem ugotovitvam naj navedem nekaj konkretnih podatkov iz 
treh delovnih organizacij v idrijski občini, ki zgovorno pričajo o stanju in 
stopnji razvoja preventivnega zdravstvenega varstva. 

ETA Cerkno. V času od leta 1972 do 30. 9. letošnjega leta je bilo povprečno 
zaposlenih v tej delovni organizaciji 1280 delavcev. Od tega je bilo periodično 
pregledanih 478 delavcev ali povprečno 68 na leto, kar znaša komaj 5,3 %. 
Od povprečnega števila zaposlenih pa je okoli 40 % delavcev, ki bi morali biti 
pregledani vsakih 12 mesecev, ostali pa na 18 do 36 mesecev. 

Pregledi se opravljajo v ambulanti Idrija. V Cerknem je opremljena last- 
na ambulanta za opravljanje periodičnih pregledov. Ta ambulanta pa nima 
»RTG« aparata. Tako jih poleg visokih stroškov zdravstvenih storitev, 300 
do 500 dinarjev za enega delavca, bremenijo še stroški prevoza in dnevnic. 

Druga organizacija je ZIDGRAD. V času od leta 1972 do 30. 9. 1978 je bilo 
povprečno zaposlenih 212 delavcev, od tega je bilo periodično pregledanih 326 
ali povprečno 46 na leto, kar znaša komaj 21,7 %. Od povprečnega števila za- 
poslenih 212 imamo okoli 70 % delavcev, ki bi morali biti pregledani vsakih 
12 mesecev. 

Nadalje še tretja delovna organizacija, Slovenijales iz Spodnje Idrije. V 
času od leta 1972 do 30. 9. letošnjega leta je bilo povprečno zaposlenih 395 de- 
lavcev, od tega je bilo periodično pregledanih 286 ali povprečno 41 na leto, 
kar znaša komaj 10,4%. 

Navedene številke nam jasno povedo, da je naše preventivno zdravstveno 
varstvo, četudi ga zakonska določila jasno opredeljujejo, pod vsako kritiko. 

Podatki nam kažejo, da smo imeli v času od leta 1972 do 30. septembra 
letošnjega leta povprečno v navedenih treh organizacijah (tudi v drugih ni 
boljše) zaposlenih 1878 delavcev, opravljenih pa je bilo 1090 periodičnih pre- 
gledov, torej je bil v sedmih letih pregledan komaj nekaj več kot vsak drugi 
delavec, čemur ni potrebno dodati nobenega komentarja. 

Ob dejstvu, da zdravstvena služba ne štipendira zdravstvenega kadra za 
namen medicine dela in tudi za druge ne, se je prav tovarna ETA sama odlo- 
čila za tovrstne štipendije za občinske potrebe, vendar opažamo, da se ta kader 
specializira raje v drugih vejah medicine. Tako se še naprej vrtimo v začara- 
nem krogu, ker zdravstvena služba samo z enim specialistom medicine dela 
ne more izvršiti niti rednih preventivnih pregledov delavcev. Podoben problem 
je verjetno prisoten tudi v drugih občinah. Na idrijskem področju je prisoten 
že vrsto let, njegovo reševanje pa je bilo doslej brez vsakršnega uspeha. 

Hkrati vprašujemo, kdo je sedaj tisti, ki krši določila teh zakonov, ali 
zdravstvena služba, ki ni sposobna izvršiti teh zdravniških preventivnih pre- 
gledov, ali delovne organizacije, ki hočejo, vendar ne morejo. Hvala lepa! 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Prosim, besedo ima tovariš 
Zdravko Gruden, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 11. 
okoliš! 

Zdravko Gruden: Na sestanku delavcev, ki delajo v večjih podjetjih 
na področju službe varstva pri delu v Kranju, so bila v zvezi z informacijo o 
kompleksnem preventivnem varstvu delovnih ljudi izražena naslednja mnenja 
in stališča: 

Informacija o kompleksnem varstvu delovnih ljudi je konkretna, kritična 
in v nekaterih primerih celo ostra. Vendar pa se informacija preveč togo drži 
le izvajanja zakona o varstvu pri delu, čeprav varstvo pri delu obsega tudi 
prijeme in ukrepe, s katerimi se preprečujejo in odpravljajo vzroki, zaradi 
katerih lahko pride pri delu do poškodb in zdravstvenih okvar delavcev. Taki 
ukrepi, pa so tehnični, zdravstveni, socialni, vzgojni, pravni in drugi. Prav 
zaradi takih ukrepov, ki so nujni in sestavni del dela službe varstva pri delu, se 
pogosto ne more izvajati varstvo pri delu tako, kot si je zamislil zakonodajalec. 
In mogoče so prav zaradi tega sklepi omiljeni, posplošeni in brez konkretnejših 
zadolžitev nosilcev varstva pri delu. Nosilci pa niso le republiški organi, tem- 
več predvsem službe varstva pri delu v organizacijah združenega dela, poslo- 
vodni organi, organizatorji dela, inšpekcije dela v skupščinah občin, zdrav- 
stvene in izobraževalne institucije, sredstva obveščanja in informiranja in 
podobno. 

V informaciji nismo zasledili ničesar o pospeševanju in inovacijah na pod- 
ročju varstva pri delu. Nismo slišali, kaj je bilo storjeno na tem področju in 
kako je potrebno spodbujati te inovacije. Z novostmi in vgrajevanjem varnost- 
nih elementov lahko pomembno zmanjšamo število nesreč pri delu in obolenj 
v zvezi z delom. 

Tudi publicistična dejavnost s področja varstva pri delu je v Sloveniji pre- 
več razdrobljena na posamezne založnike. Ta dejavnost bi morala biti bolj 
združena, enotna in koordinirana. 

Če upoštevamo podatek iz informacije, da dela 1700 strokovno usposob- 
ljenih delavcev na področju varstva pri delu z opravljenim posebnim strokov- 
nim izpitom, potem je to visoko število, saj pride na enega varstvenega de- 
lavca 300 aktivnih zavarovancev. Zaradi tega bi morali biti zadovoljni, ven- 
dar rezultati niso povsod takšni. Vprašanje je šolska strokovna usposobljenost 
teh delavcev. Delavci, ki naj bi opravljali naloge varstva pri delu, dobijo po- 
oblastilo po opravljenem študiju, po programu ena ail dve. Vprašanje je, 
kakšna je osnovna kvalifikacija delavcev, ki opravijo izpit po programu dve. 
Organizacije združenega dela se vse bolj zatekajo k svoji razlagi, to je, da sodi 
njihova organizacija združenega dela k enostavnejšim delom in procesom in 
da zato lahko pooblastijo delavca, ki ima izpit po programu dve, da poleg svo- 
jega rednega dela opravlja tudi strokovne naloge s področja varstva pri delu. 
Taki delavci imajo že svojo osnovno kvalifikacijo ali delo ali pa imajo odgo- 
vorne vodstvene naloge, tako da se problemom varstva sploh ne posvečajo. 
Temu problemu bi se morale inšpekcije dela bolj posvetiti. Po drugi strani pa 
se tudi opaža, da je vse pogostejši beg strokovnih delavcev z višjo tehnično 
varnostno šolo v druge poklice in na druga področja dela, kar je posledica tudi 
vrednotenja službe varstva pri delu. 

Zmanjšuje se število poškodb na 1000 delavcev, raste pa število poškodb 
na poti na delo in izven dela. To pomeni, da posvečamo večjo pozornost fi- 
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žičnim delavcem v organizacijah združenega dela in da uvajamo sodobno in 
varnejšo tehnologijo, pozabljamo pa na ostale delavce vseh strok in poklicev, 
ki uporabljajo delovne priprave in naprave za svoj hobi, ki pa ni več hobi, 
temveč ustvarjalno delo. Vrsta delovnih strojev, tudi domačih proizvajalcev, 
nima vgrajenih varnostnih naprav ali pripomočkov za delo ali so ti pomanj- 
kljivi. Manjkajo tudi navodila za varno uporabo in vzdrževanje delovnih pri- 
prav ali naprav. 

Vzgoja in izobraževanje sta ena izmed poglavitnih preventivnih dejavnosti 
varstva pri delu. V delovnih organizacijah, kjer je normativno urejena služba 
varstva pri delu, ta dejavnost ustreza. Čeprav ni enotne metodologije in pro- 
grama, je izobraževanje prilagojeno delovnemu procesu. Mnogo slabše ali 
celo slabo pa je v delovnih organizacijah, kjer je samo pooblaščeni delavec, ki 
ima izpit po programu dve. V takšnih delovnih organizacijah izobražujejo de- 
lavce prek pooblaščenih zavodov in institucij, kot so delavska univerza, zavodi 
in podobno. Izobraževanje mnogih delavcev pred nastopom dela ni enotno. 
Menimo, da bi moral biti za nove delavce splošni minimalni program potrjen 
in odobren na ravni republike, da ne bi bilo usposabljanje le formalizem in 
zanimiv dohodek institucij, ki take tečaje organizirajo. 

Brez dvoma je dosežen napredek pri vgrajevanju varstva pri delu v sploš- 
ne izobraževalne programe raznih šol in strok. Menimo, da je naslednja stop- 
nja, da se ugotovi, kakšen pedagoški kader oziroma poklicno izobrazbo ima- 
jo pedagoški kadri, ki poučujejo med drugim tudi snov varstvo pri delu, in 
kakšna je vsebina njihovih programov. Točna je ugotovitev, da ni mogoče izo- 
braževanja omejiti samo na tehnično varstvo pri delu. Prav temu delu izobra- 
ževanja iz celotne problematike varstva pri delu dajejo največjo pozornost 
šole, prav tako pa tudi organizacije združenega dela. 

Spoznanje, da je za preprečevanje zdravstvenih okvar in obolenj v zvezi z 
delom in nezgodami pri delu in za poznavanje pogojev in ukrepov za varno 
delovno okolje potrebno poznavanje tudi organizacijskih, zdravstvenih, social- 
nih in pravnih ukrepov, le počasi prodira v miselnost naših tehničnih kadrov 
in tudi poslovodnih organov. Visoka šola za organizacijo dela ima na primer 
predmet organizacija in sistem varstva pri delu za študente kadrovske smeri 
in za zdravstvene delavce, ne pa tudi kadre v organizaciji proizvodnje in kadre 
pedagoške smeri, čeprav bi bilo mogoče to bolj primerno. Mesto in vloga Višje 
tehnične varnostne šole v Ljubljani v sistemu izobraževanja kadrov sta znana. 
Problem šole so tudi pedagoški kadri in prostori, kar je potrebno hitreje re- 
ševati. 

Občasne preglede in preizkuse delovnih naprav in priprav opravljajo de- 
lovne organizacije, ki imajo organizirano službo varstva pri delu, še kar uspeš- 
no in zadovoljivo. Slabo ali nezadovoljivo pa je v tistih organizacijah združe- 
nega dela, kjer te naloge opravljajo pooblaščeni delavci, ki opravljajo to na- 
logo poleg svojega rednega dela. Med temi so organizacije združenega dela, 
ki imajo tudi tehnologijo z nevarnejšimi delovnimi razmerami. 

Metodologija teh pregledov ni enotna in bi morala biti določena vsaj s 
strokovnim navodilom na ravni republike. Zakon o varstvu pri delu tudi ob- 
vezuje organizacije združenega dela, da morajo zaradi varnosti pri delu skr- 
beti za občasne preiskave kemičnih in bioloških škodljivosti ter mikroklime. 
Izredno redke delovne organizacije so usposobljene, da same opravljajo 
periodične raziskave ekoloških razmer, pa še to mogoče le za posamezne dejav- 
nike delovnega okolja, na primer za ropot in jakost osvetlitve. Zakon preiskave 
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obvezuje in sankcionira, po drugi strani pa je ta obveznost težko izvedljiva in 
tudi draga. Draga zato, ker mora organizacija združenega dela pridobiti cer- 
tifikat o periodični preiskavi ekoloških razmer najmanj takrat, ko išče soglasje 
za obratovalno dovoljenje. 

Preiskave ekoloških razmer, ki jih opravljajo pooblaščeni zavodi, so pre- 
drage, čeprav zakon dovoljuje, da organizacije združenega dela same oprav- 
ljajo vse naloge iz določil zakona o varstvu pri delu, če imajo naprave in 
kadre, ekološke raziskave pa lahko opravljajo le pooblaščeni zavodi, ki imajo 
za to kadre in tudi naprave. Tako določba, ki je koristna za pospeševanje 
varstva pri delu, ni izvedljiva, ker ni mogoče dobiti naprav iz uvoza, zlasti 
za kemične preiskave prahu. V Jugoslaviji teh naprav ne proizvajamo. 

Organizacije združenega dela, ki opravljajo periodične preiskave ekoloških 
razmer, četudi samo za nekatere dejavnike delovnega okolja, bi morale imeti 
za tako delo potrjeno metodologijo. Metodologija pa je lahko samo ena in bi 
morala biti enotna za Slovenijo. 

Nadzorstvo nad izvajanjem zakona o varstvu pri delu opravljajo inšpekcije 
dela. Tabelarni prikaz organov inšpekcij dela prikazuje stalni porast oprav- 
ljenih nalog. Po vsebini njihovih nalog pa bi želeli, da bi bili inšpektorji dela 
manj predstavniki oblasti in več svetovalci in pospeševalci varstva pri delu. 
Inšpekcija dela bi morala biti močnejši spodbudnik posvetov in sodelovanja. 
Toda prav inšpektorje dela, zlasti občinske, redko vidimo na posvetih ali pri 
drugih oblikah izmenjave izkušenj in mnenj. 

Preiskava smrtnih in težjih poškodb pri delu je poverjena upravi javne 
varnosti. Te raziskave zahtevajo poseben postopek, ki zahteva tudi poznava- 
nje tehnologije organizacije združenega dela. Delavci uprave javne varnosti, 
ki raziskujejo take nesreče, morajo biti bolj usposobljeni oziroma specializi- 
rani za raziskave nesreč pri delu. 

V informaciji je omenjena zdravstvena preventiva in pomanjkanje zdrav- 
nikov specialistov medicine dela. Opažamo premajhno sodelovanje dispanzer- 
jev za medicino dela in obratnih ambulant s službami varstva pri delu. De- 
lavci teh služb za svoje delo potrebujejo določene podatke, ki pa jih s področ- 
ja preventive največkrat ne dobijo. 

Velikokrat je na različnih ravneh omenjena rekreacija delovnih ljudi tudi 
med delom, to je aktivni in pasivni odmor, ki pa v naših sredinah ni našla 
pravega mesta. Menimo, da organizirana in strokovno vodena rekreacija med 
delom lahko bistveno pripomore k znižanju števila nezgod pri delu, ker zmanj- 
šuje psihične napetosti in tako vpliva na večjo storilnost. Menimo, da je po- 
trebno, vsaj v večjih organizacijah združenega dela, namestiti poklicne organi- 
zatorje rekreacije in odmore izkoristiti ne le za topli obrok, temveč tudi za 
organizirano rekreacijo. 

Želimo, da bi se navedena problematika in sklepi informacije hitreje reše- 
vali in da bi dobilo varstvo pri delu še ustreznejše mesto v združenem delu. 
Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi, prosim, razprav- 
ljati? Besedo ima tovariš Rado Miklič, republiški podsekretar! 

Rado Miklič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Samo kratko informacijo v zvezi z zelo aktualno razpravo zadnjega dele- 
gata. Dejstvo je, da je eno od ključnih vprašanj vprašanje ekoloških raziskav 
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oziroma njihove metodologije, opremljenosti in podobno. Glede na pomemb 
nost, ki jo je podčrtal tovariš delegat, naj vas obvestim, da je v pripravi pred- 
log ustrezne enotne metodologije in ustreznih enotnih temeljnih postopkov, 
ki bodo zagotovili, da bodo raziskave boljše in učinkovitejše in da bodo dejan- 
sko dale delovnim organizacijam tisto, kar jim je potrebno, da zboljsajo svoje 
delovne razmere. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Se kdo želi besedo? Ce nih- 
če, zaključujem razpravo in predlagam, da sprejmemo naslednji sklep. 

1. Zbor združenega dela sprejema informacijo o kompleksnem preventiv- 
nem varstvu delovnih ljudi kot tudi v njej navedene zaključke ter mnenja 
in ugotovitve Odbora za družbenoekonomske odnose. 

2. Zbor združenega dela priporoča vsem organizacijam združenega dela, 
da v večji meri uveljavijo programiranje izvajanja, izboljšanja ter pospeše- 
vanja varstva pri delu in da v svojih planih predvidijo ukrepe in sredstva za 
popolnejše zagotavljanje varnih delovnih razmer in varnega delovnega m živ- 
ljenjskega okolja delavcev. 

3. Zbor združenega dela ugotavlja, da predložena informacija obravnava 
le izvajanje zakona o varstvu pri delu in v zvezi s tem varstvo^ delavcev, ne 
pa kompleksnega preventivnega varstva delovnih ljudi. Zato naj Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije pripravi informacijo, ki bo zajela celovito varstvo 
delovnih ljudi. Pri tem naj Izvršni svet upošteva mnenja, predloge m stališča, 
ki so bila izražena v razpravi na seji zbora in na seji Odbora za družbenoeko- 
nomske odnose. _ 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev predlaganega sklepa. 

Rado Miklič: S predlaganimi sklepi se seveda strinjam. Nekoliko 
drugače pa bi .formulirali del, ki nalaga Izvršnemu svetu, da izdela novo kom- 
pleksno informacijo. Namreč, v pripravi in izdelavi je že nova informacija o 
kompleksnem zdravstvenem varstvu. Ker to delo že poteka, bi predlagal, da 
Izvršni svet predloži informacijo, ki se že pripravlja. 

Predsednik Emil Tomažič: Menim, da bi vztrajali pri naši formula- 
ciji, če se delegati strinjajo. Predlog našega sklepa ni v nasprotju s pojasnilom, 
ki ga je dal predstavnik Izvršnega sveta. 

Dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje. (12 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajam na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o skladih skupnih rezerv, s tezami za osnutek zakona. 

Predlog za izdajo zakona, s tezami za osnutek zakona, je Skupščini SR 
Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ki je 
za svojega predstavnika določil Milico Ozbič, članico Izvršnega sveta in repu- 
bliško sekretarko za finance. 

K tej točki dnevnega reda je bil posebej povabljen predstavnik sklada 
skupnih rezerv SR Slovenije tovariš Tone Hren, tajnik Sklada skupnih rezerv 
SR Slovenije. 

Predlog za izdajo zakona, s tezami za osnutek zakona, sta obravnavala 
Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala poročili. 
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Želi predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca Odbora 
in Komisije besedo? (Ne želita.) Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Bese- 
do ima tovariš Franc Cvetko, delegat za Zbor združenega dela s področja go- 
spodarstva, 16. okoliš! 

Franc Cvetko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
V imenu skupine delgatov 16. okoliša s področja gospodarstva želim posredo- 
vati nekaj misli, pripomb in predlogov k tezam za zakon o skladih skupnih 
rezerv. 

K tezi 6: Sprejme naj se 1. varianta. 
K tezi 9: Skupna stopnja za združevanje sredstev rezerv v republiki Slo- 

veniji, vključno z občinami, saj znaša največ 10 % od stanja sredstev rezerv, 
ki so ugotovljena med viri sredstev v zaključnih računih za predhodno leto! 

Obrazložitev: po sedanjih predpisih so temeljne organizacije združevale 
3 /o od čistega dohodka za republiški sklad skupnih rezerv, 2% od iste osnove 
pa za občinske sklade skupnih rezerv. Po podatkih republiškega sklada skup- 
nih rezerv je bilo v letih 1975 do 1978 oziroma v zadnjih štirih letih povprečno 
vplačanih v republiški sklad skupnih rezerv 297 mio dinarjev in na podlagi 
razmerja 3 : 2 v občinske sklade 198 mio dinarjev. Skupna sredstva so tako 
znašala 495 mio dinarjev letno. 

Po podatkih Službe družbenega knjigovodstva SR Slovenije je znašal ob 
koncu leta 1976 rezervni sklad v delovnih organizacijah, ki so razdeljene na 
temeljne organizacije, 4211 mio dinarjev. Po istih podatkih je bilo v letu 1977 
razporejenih v rezervni sklad dodatnih 1151 mio dinarjev. Poleg tega ocenju- 
jemo, da imajo tudi delovne organizacije, ki nimajo temeljnih organizacij, še 
okrog 10 /o sredstev rezerv. Skupna osnova za združevanje sredstev rezerv 
po zaključnem računu 1977 je: 

Stanje sredstev rezerv po zaključnem računu 1076 za delovne organizacije, 
ki imajo tozde 4211 mio dinarjev. 

Izločena sredstva v sredstva rezerv po zaključnem računu 1977 za delov- 
ne organizacije, ki imajo tozde, 1151 mio dinarjev. 

10 % za delovne organizacije, ki nimajo tozdov — 536 mio dinarjev. 
Skupna osnova za leto 1978 je 5898 mio dinarjev. 
Po našem predlogu naj bi še v letu 1978 združili 10 % od stanja rezervne- 

ga sklada po predhodnem zaključnem računu, toje 590 mio dinarjev. Ta sred- 
stva se lahko delijo med republiška in občinska v razmerju 3 : 2, kot doslej, 
ali 2,5 : 2,5. V vsakem primeru pa bodo znašala 20 % več kot v zadnjih štirih 
letih. Tudi primerjava z letom 1977 kaže, da po našem predlogu, ki je 590 mio 
dinarjev, presežemo sredstva iz leta 1977 za 35 %.. 

V letu 1977 je bilo namreč vplačanih po podatkih sklada skupnih rezerv 
SR Slovenije^ v republiški sklad 262 tisoč mio dinarjev ali 3 %, občine pa so 
dobile po naši oceni 175 mio dinarjev po 2% obrestni stopnji. Za republiški 
in občinski sklad je bilo tedaj v letu 1977 vplačanih 437 mio dinarjev. 

To primerjavo smo sestavili zaradi tega, da bi dokazali kako neupraviče- 
na je predlagana stopnja 14 % v drugi alinei 8. teze oziroma 12 % v varianti k 
8. tezi. 

K 11. tezi, drugi odstavek. K drugemu odstavku naj se doda besedilo »in 
ne daljši od 6 let«. 

Obrazložitev: Če hočemo delavce v temeljni organizaciji seznaniti z osno- 
vami načela o solidarnostnem združevanju sredstev in pri tem povemo, da se 
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ta sredstva ne morejo vrniti prej kot v 4 letih, je prav, da določimo še naj- 
daljši rok. Menimo, da delegati v skupščini republiškega sklada skupnih rezerv, 
ki so po eden iz vsake občine, skoraj ne bi mogli izraziti volje vseh delegatov 
svoje občine glede vrnitve sredstev, in zato o tem naj ne bi odločala skupščina 
sklada. Menimo, da bi hudo načeli zaupanje združevalcev sredstev, če ob odlo- 
čanju o združevanju sredstev ne bi povedali, kdaj bodo ta sredstva vrnjena. 

K 16. tezi: Predlagamo novo besedilo: »Združena sredstva se ne smejo 
uporabljati za naložbe v osnovna in obratna sredstva in sredstva skupne po- 
rabe«. 

Obrazložitev: Ze iz besedila 15. teze izhaja, da smo se v Sloveniji odločili 
združevati sredstva iz rezervnih skladov v temeljnih organizacijah pretežno za 
namene, za katere se sicer lahko uporabljajo rezervni skladi v temeljnih orga- 
nizacijah. Zato je nerazumljivo, kako je v tezah za ta zakon dopuščena mož- 
nost izkoriščanja sredstev rezerv za naložbe v obratna sredstva. 

Ponovno poudarjamo, da so po svoji vsebini združena sredstva povsem 
enaka s sredstvi, ki se združujejo. Gre torej le za lokacijsko spremembo, zato 
se ob tej spremembi z nobenim republiškim zakonom ali sporazumom ne mo- 
re spremeniti oziroma razširiti namembnost sredstev rezerv, ki so določena v 
10. členu zakona o sredstvih rezerv (Uradni list SFRJ, št. 62/77). 

Kljub temu drži, da je v zakonu o sredstvih rezerv dopuščena možnost 
oblikovanja višjih sredstev rezerv, kot jih določa zakon, in le v tem primeru 
lahko temeljna organizacija tak presežek izkoristi za druge namene, razen 
za osnovna sredstva, vendar le takrat, če ta sredstva uporablja za namene in 
pod pogoji, ki jih je določila s svojim samoupravnim aktom. 

O namembnosti združenih sredstev je dovolj jasno določilo v zakonu o 
sredstvih, in sicer v 12. in v 13. členu 2. točke. 

Uporaba združenih sredstev za druge namene, glej točko 5 iz 15. teze, naj 
odpade, ker se za to lahko uporabi le presežek sredstev rezerv, ki so evidenti- 
rana le v temeljni organizaciji. Na višjih stopnjah združevanja kategorije ob- 
veznih in presežnih sredstev rezerv niso. več evidentirane, zato tudi ne bi bilo 
dopustno, da se združena sredstva rezerv uporabijo za druge namene, kot jih 
določa zvezni zakon v 10. členu, namreč za uporabo na podlagi predpisanih 
odstotkov iz 7. člena. 

K 28. tezi: Prvi odstavek naj se črta. Namesto njega naj se vstavi besedilo: 
»Ne glede na določbe 27. teze vplačujejo temeljne organizacije po zaključnih 
računih za leto 1978 v republiški sklad 5 %, varianta 6 %, in v občinske sklade 
5'/o, varianta 4%, od stanja sredstev rezerv v zaključnem računu za leto 
1978«. 

Obrazložitev: Obrazložitev je enaka kot pri 9. tezi, 1. varianta. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Franc 
Križnar, delgat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 11. okoliš, 
Kranj! 

Franc Križnar: Tovarišice in tovariši! Skupina delegatov za Zbor 
združenega dela s področja gospodarstva, 11. okoliš, ima k zakonu o skladih 
skupnih rezerv naslednje pripombe: 

K 6. tezi predlagamo, da se uvodni odstavek spremeni tako, da se glasi: 
»Republiški sklad po zaključnem računu, na predlog občinskih skladov, določi 
predlog finančnega načrta skladov za tekoče leto. 
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Menimo, da^je realno planiranje virov sredstev in potreb mogoče šele po 
zaključnem računu. 

K 8. tezi: Pri sprejemanju variante za določanje stopenj prispevkov naj se 
upošteva stališče, da te ne morejo biti fiksne, temveč pogojene z letnim pla- 
nom potreb in omejene navzgor. Navzgor naj bodo omejene do skupne stop- 
nje 1,2 %. 

K 9. tezi: Določbe o vplačevanju sredstev v sklade skupnih rezerv so ne- 
primerne, ker bi z enkratnim vplačilom oziroma vplačilom sredstev v kratkem 
roku, ki je predlagan, povečali nelikvidnost gospodarstva v začetku leta. Pred- 
lagamo, da se vnese besedilo, po katerem bo plačilo teh obveznosti mogoče 
opravljati postopoma v daljšem obdobju. 

K 11. tezi: Določila iz te teze je potrebno dopolniti z naslednjim: Omejiti 
je potrebno najdaljšo dobo za vplačilo sredstev tozdov, in drugič, v zakonu 
je potrebno natančno določiti kdaj, kako in zakaj se sredstva skladov lahko 
dajejo v uporabo tozdom brez obveznosti vračanja, na primer za izplačilo za- 
jamčenih osebnih dohodkov. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Mujaga 
Haskič, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 12. okoliš, 
Jesenice! 

Mujaga Haskič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov je v razpravi o predlogu za izdajo omenjenega zakona raz- 
pravljala predvsem o vprašanju oblikovanja sredstev. 

Skupina delegatov podpira sprejetje navedenega zakona. Pri tem pa me- 
nimo, da določbe 28. teze niso potrebne, saj bo zakon sistemsko urejal pod- 
ročje sredstev rezerv. Zato ne bi kazalo urejati zadev z vmesno prehodno do- 
ločbo. Kolikor pa seveda ta teza ostane, se postavlja vprašanje, na podlagi ka- 
terih izračunov se bo oblikovala višina republiškega in občinskega prispevka in 
kakšen bo vpliv oblikovanja teh sredstev na oblikovanje sredstev rezerv v 
temeljni organizaciji združenega dela. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Naprej, prosim? Besedo ima 
tovarišica Ivica Kavčič, delegatka iz Idrije! 

Ivica Kavčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Na sestanku skupine delegatov občine Idrija smo obravnavali predlog za izdajo 
zakona o skladih skupnih rezerv. Zaradi pomembnosti problematike smo se 
odločili, da posredujemo naša stališča v obravnavo Zboru združenega dela 
Skupščine občine in potem Republiški skupščini oziroma predlagatelju. 

Odločili smo se, da damo pripombo v zvezi s 16. členom. Menimo nam- 
reč, da ni ustrezno določilo, da ni mogoče združenih sredstev skladov upo- 
rabljati za investicije v osnovna in obratna sredstva. Prebrali smo seveda tudi 
obrazložitev k temu, vendar nas ta ni prepričala. 

Hoteli bi le poudariti, da menimo, da ni mogoče celotne sanacije organi- 
zacij združenega dela, ki poslujejo z izgubo, opraviti samo s pokrivanjem oseb- 
nih dohodkov, s pokrivanjem izgube in s prekvalifikacijo delavcev, temveč da 
je prava sanacija izvršena šele takrat, ko je proizvodnja modernizirana ali 
preusmerjena, skratka, ko se razpolaga s sredstvi, ki se lahko vložijo v osnovna 
in obratna sredstva. Hvala lepa! 
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Predsednik Emil Tomažič: Kdo še želi besedo? Ce nihče, predlagam- 
zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o skladih skupnih rezerv, s tezami za osnutek 
zakona, se sprejme. 

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

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev sklepa? Ce nihče, preha- 
jam na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (121 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajam na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o združevanju organizacij združenega dela v splošna združenja in gospodarske 
zbornice. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, ki je za svoja predstavnika določil tovariša 
Milana Baškoviča, sekretarja Sekretariata Izvršnega sveta za zakonodajo in 
Janka Lojzeta, pomočnika sekretarja Sekretariata Izvršnega sveta za zakono- 
dajo. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose in 
Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala poročili. Želi predstavnik predlaga- 
telja besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca Odbora in Komisije še ustno dopol-* 
niti svoji poročili? (Da.) Besedo ima tovariš Anton Jelenko, predsednik Odbora 
za družbenoekonomske odnose! 

Anton Jelenko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Imam samo eno redakcijsko zadevo, in sicer, da se v poročilu Odbora za druž- 
benoekonomske odnose doda k 13. členu še stavek, da se dosedanji drugi od- 
stavek črta. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima Majda Lindič, 
predstavnica Zakonodajno-pravne komisije! 

Majda Lindič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Zakonodajno-pravna komisija umika svoj amandma k četrti alinei 23. člena 
in k drugemu odstavku 35. člena. 

Predsednik Emil Tomažič: Zdaj lahko pričnemo razpravo. Kdo že- 
li besedo? Ce nihče, prehajam na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmajih Odbora za družbenoekonomske od- 
nose k 1., 12., 13., 14., 18., 23., 33., 39. in 41. členu. Zakonodajno-pravna komi- 
sija se z amandmaji Odbora strinja. Izvršni svet se s predlaganimi amandmaji 
prav tako strinja. Ker predlagani amandmaji ne vplivajo bistveno na vsebino 
zakona, predlagam, da o amandmajih glasujemo skupaj. Kdor je za predlagane 
amandmaje, naj prosim glasuje! (120 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (2 
delegata.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Odbora za, družbenoekonomske odnose k 
1., 12., 13., 14., 18., 23., 33., 39. in 41. členu sprejeti z večino glasov. 

7 
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Sedaj dajem na glasovanje amandmaje Zakonodajnopravne komisije k 
15., 19., prvemu odstavku 35. člena, 47. in 50. členu. Izvršni svet se z amandma- 
ji strinja. Ali se Odbor strinja z amandmaji? (Da.) Tudi v tem primeru pred- 
lagam, da o amandmajih glasujemo skupaj. Kdor je za, naj prosim glasuje! 
121 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (1 dele- 
gat.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Zakonodajno-pravne komisije k 15. 19., pr- 
vemu odstavku 35. člena, 47. in 50. členu sprejeti z večino glasov. 

Dajem predlog zakona o združevanju organizacij združenega dela v sploš- 
na združenja in gospodarske zbornice v celoti na glasovanje. Kdor je za, naj 
prosim glasuje! (119 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o združevanju organizacij združenega 
dela v splošna združenja in gospodarske zbornice soglasno sprejet. 

Prehajam na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah posameznih določb nekaterih republiških zako- 
nov v zvezi s postopkom za pridobitev lokacijskega dovoljenja. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. Za svoja predstavnika je določil tovarišico 
Marijo Zupančič-Vičar, članico Izvršnega sveta in republiško sekretarko za 
urbanizem, in dr. Mira Sajeta, republiškega podsekretarja v Republiškem se- 
kretariatu za urbanizem. 

Predlog zakona ste prejeli. Danes ste prejeli na klop tudi amandma sku- 
pine delegatov za gospodarsko področje 7. okoliša, Nova Gorica in amandmaje 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za stanovanjsko-komunalna vpra- 
šanja in varstvo okolja našega zbora in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta 
dala poročili. 

Danes ste prejeli na klop dodatno poročilo Odbora. Zeli predstavnik pred- 
lagatelja besedo? Ker ni navzoč, predlagam, da to točko odložimo, dokler 
predstavnik predlagatelja ne pride. Se zbor strinja? (Da.) 

Prehajam na 11. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka o 
potrditvi dogovora o načinu razdelitve temeljnega davka od prometa proizvo- 
dov, plačanega pri uvozu proizvodov, in temeljnega davka, plačanega za pro- 
izvode, katere Jugoslovanska ljudska armada nabavlja za svoje potrebe. 

Predlog odloka, skupaj z dogovorom, je Skupščini SR Sloveniji predložil v 
obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ki je za svojega predstavnika 
določil tovarišico Milico Ozbič, članico Izvršnega sveta in republiško sekretar- 
ko za finance. 

Predlog odloka sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta dala poročili. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca Odbo- 
ra in Komisije besedo? (Ne želita.) Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ce 
nihče, dajem na glasovanje predlog odloka o potrditvi dogovora o načinu raz- 
delitve temeljnega davka od prometa proizvodov, plačanega pri uvozu proiz- 
vodov, in temeljnega davka od proizvodov, plačanega za proizvode, katere 
Jugoslovanska ljudska armada nabavlja za svoje potrebe. Kdor je za predlog 
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odloka, naj prosim glasuje! (123 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) 
Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o potrditvi dogovora o načinu razde- 
litve temeljnega davka od prometa proizvodov, plačanega pri uvozu proizvo- 
dov, in temeljnega davka od proizvodov, plačanega za proizvode, katere Jugo- 
slovanska ljudska armada nabavlja za svoje potrebe, sprejet z večino glasov. 

Vračamo se na 10. točko dnevnega reda. Je predstavnik Izvrš- 
nega sveta navzoč? (Da.) Ali želi besedo (Ne.) Želita besedo poročevalca Od- 
bora in Komisije? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Roni Nemec, 
delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 7. okoliš, Nova 
Gorica! 

Roni Nemec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Sku- 
pina delegatov iz 7. okoliša za področje gospodarstva je sklenila umakniti svoj 
amandma k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah posameznih do- 
ločb nekaterih republiških zakonov v zvezi s postopkom za pridobitev lokacij- 
skega dovoljenja, ki ga je Skupščini SR Slovenije poslala 11. 10. 1978, in sicer 
zaradi amandmaja k predlogu tega zakona, ki ga je včeraj predložil Izvršni 
svet SR Slovenije in ki v določeni meri izraža intencije našega amandmaja, 
pa tudi zaradi zagotovila Izvršnega sveta, da se bo kompleksna revizija pred- 
pisov s področja planiranja, urbanizma in graditve objektov začela že v tem 
letu. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želi kdo besedo? če ne želi 
nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije k 11. 
členu, ki je razviden iz njenega poročila z dne 12. 10. 1978. 

Se Izvršni svet strinja s tem amandmajem? (Da.) Odbor se z amandmajem 
strinja, kar je razvidno iz dodatnega poročila Odbora. Kdor je za amandma, 
naj prosim glasuje! (125 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (En delegat.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma Zakonodajno-pravne komisije k 11. členu 
sprejet z večino glasov. 

Sedaj bomo glasovali o amandmajih Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije k 8. in 11. členu, ki smo ju danes prejeli. Ali se poročevalca Odbora in 
Zakonodajno-pravne komisije strinjata s predlaganima amandmajema Izvrš- 
nega sveta? (Da!) Kdor je za amandmaja Izvršnega sveta, naj prosim gla- 
suje! (122 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja Izvršnega sveta k 8. in 11. členu soglasno 
sprejeta. 

Dajem predlog zakona o spremembah in dopolnitvah posameznih določb 
nekaterih republiških zakonov v zvezi s postopkom za pridobitev lokacijskega 
dovoljenja v celoti na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (123 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah posamez- 
nih določb nekaterih republiških zakonov v zvezi s postopkom za pridobitev 
lokacijskega dovoljenja soglasno sprejet. 

7* 
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Prehajam na 12. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o pristopu SR Slovenije k dogovoru o usklajevanju temeljev politike obdavče- 
vanja meničnih kreditov in o izdajanju enotnih meničnih golic ter njihovem 
dajanju v obtok. 

Predlog odloka, skupaj z dogovorom, je Skupščini SR Slovenije predložil 
v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ki je za svojega predstav- 
nika k tej točki dnevnega reda določil tovarišico Milico Ozbič, članico Izvrš- 
nega sveta in republiško sekretarko za finance. 

Predlog odloka sta obravnavala Odbor za finance našega zbora in Zako- 
nodaj no-pravna komisija, ki sta dala poročili. Zeli predstavnik predlagatelja 
besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca Odbora in Komisije besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? Če nihče, dajem na glasovanje 
predlog odloka o pristopu SR Slovenije k dogovoru o usklajevanju temeljev 
politike obdavčevanja meničnih kreditov in o izdajanju enotnih meničnih 
golic ter njihovem dajanju v obtok. Kdor je za, naj prosim glasuje! (123 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o pristopu SR Slovenije k dogovoru o 
usklajevanju temeljev politike obdavčevanja meničnih kreditov in o izdajanju 
enotnih meničnih golic ter njihovem dajanju v obtok soglasno sprejet. 

Prehajam na 13. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o spremenitvi kratkoročnih kreditov, 
danih Jugoslovanski kmetijski banki, v dolgoročne kredite. 

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

Predstavnik delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ je tovariš Lojze Skok. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
je za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda določil tovarišico Mi- 
lico Ozbič, članico Izvršnega sveta in republiško sekretarko za finance. 

Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona sta obravnavala 
Odbor za finance našega zbora in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala 
poročili. Prejeli ste tudi stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Želi 
predstavnik delegacije besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca Odbora in Komi- 
sije še ustno dopolniti poročili? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ce nihče, predlagam zboru, 
da sprejme naslednji sklep: 

Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije ne daje soglasja k osnutku 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o spremenitvi kratkoročnih kre- 
ditov, danih Jugoslovanski kmetijski banki, v dolgoročne kredite, iz razlogov, 
ki so navedeni v dopisu Izvršnega sveta z dne 27. 9. 1978, v poročilu Zakono- 
dajno-pravne komisije z dne 20. 9. 1978 in v poročilu Odbora za finance z dne 
6. 10. 1978. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev predloženega sklepa? Če 
nihče, predlagam, da o sklepu glasujemo. Kdor je za, naj prosim glasuje! (118 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (3 delegati.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajam na 14. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o načinu zagotavljanja, obsegu in namenu dodatnih obratnih sredstev za do- 
ločene organizacije združenega dela v Socialistični republiki Črni gori. 
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Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zbor 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Predstavnik delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ je tovariš Lojze Skok, Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije pa je za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda določil tovari- 
šico Milico Ozbič, članico Izvršnega sveta in republiško sekretarko za finance. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta dala poročili. Prejeli ste tudi stališče Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Predstavnik dele- 
gacije? (Ne želi.) 

Želita poročevalca Odbora in Komisije svoji poročili še ustno dopolniti? 
(Ne želita.) Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 

Besedo ima Alojz Roškar, delegat za Zbor združenega dela s področja 
gospodarstva, 16. okoliš! 

Alojz Roškar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Delegati 16. skupine s področja gospodarstva smo obravnavali osnutek zakona 
o načinu zagotavljanja, obsegu in namenih dodatnih obratnih sredstev za do- 
ločene organizacije združenega dela v Socialistični republiki Crni gori ter 
sprejeli naslednje ugotovitve in stališča: 

1. Skupina delegatov je mnenja, da bi bilo nujno sočasno z osnutkom tega 
zakona predložiti tudi konkretne sanacijske programe posameznih organizacij 
združenega dela in učinkovitost tega ukrepa. Hkrati so delegati mnenja, da bi 
morali biti obveščeni vsaj enkrat letno oziroma ob zaključku leta, kako so se 
sredstva uporabljala po posameznih organizacijah združenega dela oziroma 
uporabnikih. 

2. Delegati menimo, da stališča Narodne banke Jugoslavije in Naiodne 
banke Crne* gore v predvidenih 3°/o obrestih niso v skladu z namembno soli- 
darno naložbo. Ker gre za emisijska sredstva, menimo, da obresti ne bi smeli 
zaračunavati. 

3. Delegati menimo, da je nujno, da organizacije združenega dela, ki po- 
slujejo z izgubami, poizkušajo najprej z organizacijo dela doseči višjo proiz- 
vodno stopnjo in večjo akumulacijo za pokrivanje poslovnih stroškov, prek 
tega pa tudi prodajno ceno, ki ustreza njihovim proizvodom. 

4. Delegati podpiramo tudi stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije, da naj se v bodoče rešujejo podobni problemi v okviru povezovanja do- 
hodkovnih odnosov v organizacijah združenega dela in opozarjamo, da naj 
takšen način ne postane praksa pri reševanju podobnih problemov v bodoče. 
Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: 2eli se kdo besedo? Besedo ima Jože 
Kovač, delegat za Zbor združenega dela s področja obrti in drobnega gospodar- 
stva, 5. okoliš! 

Jože Kovač: Želel bi samo tovariša Roškar j a dopolniti s tem, da bi 
mogoče bilo primerno, da danes glasujemo proti temu, in sicer zaradi tega, da 
bi našli drugačne metode za nujno potrebne koristne solidarne akcije, kot je 
na primer ljudsko posojilo, če ni mogoče dohodkovno povezati ogranizacij, ki 
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poslujejo z enakimi predmeti dela. Nikakor pa ne bi smeli iti v emisijo in 
podobne akcije, saj po tej poti rušimo vse dosedanje dogovore in sporazume. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Se kdo želi besedo? Želi 
besedo predstavnik Izvršnega sveta? (Ne želi.) Predstavnik delegacije v Zboru 
republik in pokrajin? Besedo ima član delegacije v Zboru republik in pokrajin 
tovariš Lojze Skok! 

Lojze Skok: Tovarišica predsedujoča, tovarišice in tovariši delegati! 
Ne mislim braniti tegale zakona. Menim, da so mnenja, ki sta jih posredovala 
tovariš Roškar in tovariš Kovač, bližja našemu načinu mišljenja in razmišljanja, 
vendar je situacija takšna, politični dogovori so bili takšni, da so bili ti ukrepi 
napravljeni še v okviru nekih drugih, prejšnjih sistemov in načinov pomoči, 
ki jih je treba pravzaprav naknadno le pravno urediti. Pravzaprav ta zakon 
ničesar ne daje, ker je bilo vse, kar je bilo potrebno dati, že dano. Tako se s 
tem zakonom naknadno le pravno ureja pomoč, ki je bila dana z določenimi 
administrativnimi ukrepi Narodne banke in Zveznega izvršnega sveta še pred 
uveljavitvijo novih metod, ki jih pa sedaj dosledno izvajamo. Namreč vse po- 
dobne stvari je treba urejati z zakoni. Zato, ne glede na vso prepričljivost 
sedanjih govornikov oziroma utemeljenost njihovih stališč — menim, da smo 
vsi tega mnenja, apeliram, da se ta zakon sprejme, ker dejansko samo pravno 
ureja nekaj, kar je bilo že zdavnaj napravljeno. Prosim pa, da bi v bodoče, 
ko bomo take stvari urejali, dajali predloge, ki temeljijo na izraženih stališčih. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? Ce 
nihče, bi predlagala, da v skladu z obrazložitvijo in utemeljitvijo, ki jo je dal 
tovariš Lojze Skok, sprejmemo naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 
zakona o načinu zagotavljanja, obsegu in namenih dodatnih obratnih sredstev 
za določene organizacije združenega dela v SR Črni gori. 

2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, navedene v stališču Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije in pripombe, dane v razpravi na seji zbora. 

3. Zbor združenega dela pooblašča delegacijo Skupščine SR Slovenije, da 
v postopku usklajevanja v delovnih telesih Zbora republik in pokrajin, uve- 
ljavi dane pripombe k osnutku zakona in da soglasje k predlogu tega zakona. 

Se strinjate s takšnim besedilom? Predlaga kdo kakšno spremembo ali 
dopolnitev predlaganega sklepa? Ima kdo kakšno dodatno dopolnitev? Ce 
nihče, prehajam na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (54 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (33 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (10 delegatov.) 

Glede na to, da nam v tem trenutku ni jasno, ali je za veljavnost tega 
sklepa potrebna večina glasov vseh delegatov ali samo večina glasov navzočih 
delegatov, bomo to ugotovitev objavili kasneje. Očitno so pri glasovanju z apa- 
raturo nastale razlike tudi med seštevkom navzočih delegatov in tistih, ki 
so glasovali. 

Predsednik Emil Tomažic: Prehajam na 15. točko dnevnega 
reda, to je na osnutek zakona o izdelavi in prodaji priložnostnega zlatega 
in srebrnega kovanega denarja. 

Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zbor re- 
publik in pokrajin Skupščine SFRJ. 
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Predstavnik delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ je tovariš Lojze Skok. Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije je za svojega predstavnika določil k tej točki dnevnega reda tovarišico 
Milico Ozbič, članico Izvršnega sveta in republiško sekretarko za finance. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta dala poročili. Prejeli ste tudi stališče Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Želi predstavnik delegacije besedo? (Ne.) Zeli besedo predstavnik Izvrš- 
nega sveta? (Ne.) Želita poročevalca Odbora in Komisije še ustno obrazložiti 
poročili? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ce nihče, predlagam zboru, da 
sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 
zakona o izdelavi in prodaji priložnostnega zlatega in srebrnega kovanega 
denarja. 

2. K osnutku zakona daje zbor pripombe, navedene v poročilu Odbora za 
finance, poročilu Zakonodajno-pravne komisije in mnenju Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije. 

3. Zbor združenega dela pooblašča delegacijo Skupščine SR Slovenije, da 
v postopku usklajevanja v delovnih telesih Zbora republik in pokrajin uveljavi 
dane pripombe k osnutku zakona in da soglasje k predlogu tega zakona. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev predloženega sklepa? (Ne.) 
Prehajam na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (109 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (9 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (4 delegati.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. (Glasovi iz de- 
legatskih klopi: zopet je razlika v seštevku med navzočimi in tistimi, ki so 
glasovali). 

Prosim, da znova ugotovimo navzočnost s tem, da pritisnete na tipko za 
glasovanje. (Delegati glasujejo.) Ugotavljam, da je navzočih 125 delegatov. 

Ponovno prehajamo na glasovanje o predlaganem sklepu glede osnutka 
zakona o načinu zagotavljanja, obsegu in namenu dodatnih obratnih sredstev 
za določene organizacije združenega dela v SR Črni gori. Kdor je za, naj pro- 
sim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (33 delegatov.) Se je kdo 
vzdržal? (14 delegatov.) 

Ker število navzočih zopet ni v skladu s številom delegatov, ki so glaso- 
vali, odrejam krajši odmor, da bi ugotovili vzrok za to razliko. 

(Seja je bila prekinjena ob 14.20 in se je nadaljevala ob 14.55.) 

Nadaljujemo sejo. Predlagam, da bi ponovili 14. točko dnevnega reda, 
pri kateri je tehnika odpovedala. 

To predlagam zato, ker gre pri tem za izredno pomembno, delikatno in 
zelo odgovorno politično vprašanje in ne navsezadnje tudi za pomembno in od- 
govorno politično odločitev. Pri tem bi želel poudariti, da je treba imeti pred 
očmi realnost, kakršna je danes v Jugoslaviji, da gre za veliko neizenačenost 
v razvitosti posameznih republik in da gre v konkretnem primeru za izredno 
težko situacijo, v kateri so se znašle nekatere organizacije združenega dela v 
Crni gori. Sanacija teh organizacij ni in ne more biti samo v interesu Crne gore, 
temveč prav tako tudi v interesu vseh nas, ki pač živimo v jugoslovanski 
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skupnosti narodov. Naj pri tem dodam, da je bil ta ukrep upoštevan že v pred- 
hodnih postopkih in da je pravzaprav že prišlo do politdnega dogovora med 
republikami v tem smislu, da je treba ta primer urediti. 

Menim, da gre pri tem še za neko drugo vprašanje, ki ga ne moremo vedno 
meriti samo s finančnimi sredstvi. Gre za odnose med nami v tej skupnosti na- 
rodov, gre, kot sem že prej rekel, za izredno pomembno politično vprašanje. 

e nazadnje gre tudi za to, da se bomo morali, v primeru, če bi vendarle vztra- 
jali pri svoji odločitvi, pozneje usklajevati. 

Predlagam, da nadaljujemo razpravo. Prosim predstavnico Izvršnega sveta 
tovarisico Milico Ozbič, republiško sekretarko za finance in članico Izvršnega 
sveta, da vzame besedo! 

Milica Ozbič: Tovarišice in tovariši delegati! Predlagani osnutek za- 
kona, o katerem tece danes razprava, ima namen zagotoviti dodatna obratna 
sredstva za določene organizacije združenega dela v SR Crni gori. Ob zakonu 
so bili dani številni pomisleki, zakaj se za določene organizacije združenega 
dela v Crm gori, ki so predmet tega zakona, urejajo njihove razmere s po- 
sebnim zakonom. 

Mogoče je tudi ugotoviti, da smo v zborih v naši skupščini do takšnih 
izjemnih reševanj vedno izredno kritični. Kritičnost, ki je bila izražena v tem 
primeru, je mogoče še nekoliko dodatno osvetliti. 

Do predlaganja tega zakona Skupščini naše republike in drugih republik 
m pokrajin ni prišlo nenadoma niti slučajno. Tema, o kateri je govora v tem 
zakonu, m način razreševanja teh problemov sta bila predmet razprav od za- 
četka tega leta pa vse do poznih poletnih mesecev. Te razprave so bile ostre 
med njimi pa so bila mnenja posameznih republik in pokrajin upoštevana do 
te mere, da je v osnutku zakona, ki vam je predložen, zahtevek Črne gore za 
njeno gospodarstvo bistveno manjši od zneska, za katerega se je zavzemalo 
gospodarstvo Črne gore in njene družbenopolitične organizacije, skupaj s 
Skupščino. ^ J 

Dovolite mi, da malo obširneje obrazložim, za kaj pravzaprav gre. Znano 
vam je, da se v zadnjih letih s pomočjo sklada za pospeševanje gospodarskega 
razvoja v manj razvitih republikah in pokrajini Kosovo, v katerega združu- 
jejo sredstva organizacije združenega dela iz vse države, dokaj naglo razvija 
gospodarska struktura. Manj pa je najbrž znano, da se iz sklada in s pomočjo 
tega sklada razvijajo v manj razvitih republikah in na Kosovu v prvi fazi, 
predvsem v tem petletnem obdobju, take gospodarske strukture, ki jih je le 
težko pustiti, da se potem, ko so postavljene, borijo same s svojimi težavami 
v veljavnih pogojih gospodarjenja. Gre za to, in na to vas želim predvsem 
opozoriti, da se je s pomočjo sredstev sklada za pospeševanje razvoja tudi v 
Črni gori postavilo v zadnjih letih nekaj tovarn težke industrije, ki potrebu- 
jejo izredne količine sredstev za obratovanje. Med vami je nekaj delegatov, 
ki prihajajo iz take industrije in to materijo dobro poznajo. 

Hočem opozoriti na to, da je bilo v gospodarstvu Črne gore narejenih z 
našo skupno pomočjo in v skladu s petletnim načrtom nekaj tovarn s področja 
barvne in črne metalurgije ter nekaj predelovalnih kapacitet na njihovi osnovi, 
ki zaradi premajhnih obratnih sredstev na način poslovanja, kot ga te dejav- 
nosti tudi pri nas poznajo, ne morejo same shajati. To so dokončne ugotovitve. 
Tudi naše tovrstne tovarne, naj jih ne navajam, poznate jih sami s področja 
črne in barvne metalurgije, ne delajo s svojimi obratnimi sredstvi. Zato jim 
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naše banke, ker to zmorejo, pomagajo z obilnimi krediti za obratna sredstva. 
V nastajajočem gospodarstvu Črne gore, zaradi njegovega, za njihove razmere 
burnega razvoja, banke v Crni gori teh sredstev ne morejo dati, iz prepro- 
stega razloga, ker jih nimajo. 

Udeležba bank posameznih republik in pokrajin v primarni emisiji, ker je 
danes o njej govora, naj na to spomnim, je izredno majhna. Majhna je zaradi 
majhne razvitosti gospodarstva in zaradi načina in metod dela, ki jih uporab- 
ljamo v naši državi pri uporabi emisije za redne proizvodne namene prek bank. 

Predaleč bi zašla, če bi o tej dokaj težki strokovni materiji hotela podrobno 
govoriti. Želim le, da bi vam kolikor je to mogoče dovolj jasno predočila, da 
je zahtevek Črne gore, predvsem za manjkajoča obratna sredstva, ki pa tudi 
s tem zakonom seveda v celoti niti približno še ne bodo zagotovljena, upravi- 
čen. Kajti vemo, na kakšne načine in s kakšnimi obsegi sredstev iz naših bank, 
ki pa jih naše banke imajo, moramo podpirati obratovanje naših organizacij 
združenega dela iz teh dejavnosti, ki jim prav tako manjkajo sredstva za obra- 
tovanje iz lastnih skladov. Vendar pa gre pri tem pri nas za organizacije, od 
katerih imajo nekatere med njimi tudi po 50 in večletno tradicijo in ki so si 
v letih svojega poslovanja nabrale dokajšnje lastne sklade, ki pa jim seveda v 
sodobnih pogojih dela ne zadoščajo več. Kako se potem morejo v istih pogojih 
dela in z istim obnašanjem na trgu ravnati organizacije, ki so šele včeraj na- 
stale tam, kjer bančnih možnosti za take namene niti približno ni dovolj. 

Menim, da je iz tega razloga razumljivo, zakaj družbenopolitične organi- 
zacije in skupščinski organi Crne gore dajejo takim občasnim rešitvam iz- 
reden pomen. 

Iz sredstev sklada za razvoj nerazvitih se namreč v zadostnem obsegu 
obratna sredstva ne morejo zagotoviti. Če bi to hoteli, navedene dejavnosti pa 
jih potrebujejo izredno veliko, ker je koeficient obračanja obratnih sredstev v 
teh dejavnostih izredno majhen, potem bi morali zelo povečati obseg obveznih 
posojil skladov, ki jih pa zopet plačujejo in vplačujejo organizacije združenega 
dela. Zaradi tega ni mogoče prevaliti vse teže tega problema izključno na pri- 
pombe, na katere se v trenutnih in nepremišljenih izjavah radi opiramo, to je, 
da gre za slabo gospodarjenje in za slabo organizacijo dela oziroma za pokri- 
vanje izgub na način, ki ni povsem v redu. 

Pri analiziranju situacije v posameznih organizacijah združenega dela v 
Črni gori, s čimer smo se ukvarjali, odkar so tekle razprave, smo morali ugo- 
toviti tudi sami, da v danih pogojih te organizacije ne morejo delati brez 
izgub. Zato ni mogoče pričakovati od zaposlenih v teh organizacijah, da bodo 
sami nosili vse posledice, ki po veljavni ureditvi padejo v celoti nanje, če se 
izgube ne pokrijejo. 

Naj vas opomnim, da imamo v Sloveniji za pokrivanje izgub v gospodar- 
stvu in izven gospodarstva pomembna sredstva, ki so se oblikovala več let 
zapored, zaradi moči našega gospodarstva, v rezervnih kladih, s katerimi lahko 
z družbeno organizirano aktivnostjo pokrijemo sleherno izgubo v sleherni de- 
lovni organizaciji, če družbena potrditev njenih programov pokaže, da je to 
potrebno. 

Rezervni skladi v našem gospodarstvu danes znašajo približno 5 milijard 
dinarjev, in niso angažirani, razen v zelo majhnem odstotku, za pokrivanje 
izgub v celotni Sloveniji. 

Zakaj tako in zakaj drugod drugače? Tam, kjer je gospodarstvo starejše, 
kjer so se leta dobrega gospodarjenja pokazala v skladih tako, da so ti skladi 
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močni in da premorejo sredstva tudi za primere, ko podjetja zaidejo v težave, 
tam je to mogoče izpeljati. Kjer se organizacije združenega dela snujejo na 
novo, pa okolje, v katerem so zrasle, ni gospodarsko dovolj močno, se porajajo 
težave, ki jih rešujemo z družbeno solidarnostjo na način, za katerega se pač 
dogovorimo. Vendar veliko lažje, ker nam kljub pokrivanju izgub z lastnimi 
rezervnimi skladi, angažiranje rezervnih skladov za te namene pomeni le 
nekaj, v bistvu manj pomembnih odstotkov. 

V Črni gori seveda to ni tako. Izgube, ki so nastale iz objektivnih raz- 
logov predvsem v dejavnostih, ki sem jih omenila, se pravi v črni in v barvni 
metalurgiji ter v nekaj drugih predelovalnih zmogljivostih, ki so postavljene 
v zadnjih letih, so izgube, ki jih z močjo rezervnih skladov preostalega gospo- 
darstva v Črni gori niti v mislih ni mogoče pokriti, ker je moč tega gospo- 
darstva daleč premajhna, da bi se lahko primerjala s potrebami, ki so nastale 
v novih gigantih. 

Da so pa te potrebe takšne, kot so, naj navedem še nekaj podatkov. 
Izgube v gospodarstvu Črne gore so po polletnih obračunih v letošnjem 

letu presegle milijardo dinarjev. To je za bruto produkt Črne gore udarec, ki 
ga ta ne more prenesti. Ali bomo vztrajali, da se s solidarnostjo počaka in da 
se ta uredi na način, ki bi pomenil zajemanje sredstev iz dohodkovno ali orga- 
nizacijsko povezanih tozdov v državi oziroma s temi v Črni gori, kar lahko 
traja, lahko da rezultate ali pa tudi ne, ali pa bomo sprejeli kakšne druge 
ukrepe, to je bilo vprašanje, ki ga je bilo potrebno rešiti, da bi tisoči in tisoči 
zaposlenih v teh organizacijah po izteku rokov, ki so bili sprejeti za vso državo, 
dobivali polne osebne dohodke. 

Tako, kot smo urejevali razmere na področju izgub doma, na načine, ki 
jih poznate, in nimamo delavcev, ki jim solidarnostno ne bi omogočili izpla- 
čila polnih osebnih dohodkov v primerih, ko je to upravičeno, tako je treba 
seveda ravnati v takih primerih tudi v odnosu do delavcev v združenem delu 
v drugih republikah in pokrajinah, zlasti do tistih, ki niso po svoji krivdi zašli 
v težave. Če so bile zmogljivosti postavljene in v teh zmogljivostih delajo 
delavci, ki sami bremen ne zmorejo, potem mora nastopiti družbena solidar- 
nost. Ni mogoče namreč pokrivati v razvitih republikah, kjer je gospodarska 
moč dovolj velika, da to zmorejo z lastnimi močmi, drugje pa puščati te odprte, 
z vsemi posledicami, ki padajo predvsem na zaposlene v teh organizacijah 
združenega dela. 

Med razpravami smo slišali tudi dovolj pripomb, da so osebni dohodki v 
organizacijah Črne gore, kjer so izkazane tako velike izgube, v dobršni meri 
krivi za nastanek teh izgub. Naj vas opozorim, da so v povprečju osebni do- 
hodki v teh organizacijah združenega dela približno za 20 % nižji od povprečja 
osebnih dohodkov pri nas. Torej ni mogoče trditi, da so pretirani niti ni mo- 
goče trditi, da so v času, ko so te izgube nastale, ti osebni dohodki naraščali 
prek tistega, kar je v skladu z življenjskimi stroški bilo potrebno. O tem smo 
se ob predočenju vseh podatkov tudi sami prepričali. 

Naj še povem nekaj besed o tem, kako je teklo usklajevanje, da bi vam 
predočila tudi, zakaj so se republike in pokrajini, skupaj z Zveznim izvršnim 
svetom, ob potrebnih posvetovanjih z družbenopolitičnimi organizacijami do- 
govorile, da ne čakajo na proceduro, ki je potrebna za sprejemanje zakonov 
v skupščinah, in začasno odobrile Črni gori uporabo teh kreditov od Narodne 
banke Jugoslavije, o čemer je govoril tovariš Skok. 
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Potem ko je Zvezni komite za zakonodajo ugotovil, da obstaja zakonska 
osriova za tak dogovor izvršnih svetov republik in pokrajin ter Zveznega iz- 
vršnega sveta, je bil ob sprejemanju odloka o kreditno-monetarni politiki za 
letošnje leto sprejet tudi dogovor republiških in pokrajinskih izvršnih svetov, 
da se ob upoštevanju situacije v Crni gori, ki je ni mogoče spregledati in ka- 
tere reševanja ni mogoče odlašati, začasno odobri poraba zneska, ki je predmet 
tega zakona. Začasno porabo lahko republiški izvršni sveti z Zveznim izvršnim 
svetom omogočijo komurkoli med letom, za namene po odloku o kreditno-mo- 
netarni politiki, ki se sprejme za vsako leto posebej. Republika Črna gora je 
prevzela obveznost, da bo kredite, ki jih je začasno prejela, če zakon v repu- 
bliških in pokrajinskih skupščinah ne bo sprejet in seveda v zborih Zvezne 
skupščine, vrnila. To obveznost je Črna gora sprejela, ureditev pa je bila 
nujna, da bi delavci lahko prejemali osebne dohodke v določenih zneskih. Ta 
obveznost je bila sprejeta konec julija in zato je tovariš Skok lahko omenil, 
da je zakon pravzaprav šele sedaj pred vami, da pa je Črna gora denar že 
dobila. Črna gora je dobila posojila od Narodne banke Jugoslavije za čas do 
konca tega leta. To posojilo mora vrniti, ko bo zakon sprejet in ko se bo po 
njem uredil del primarne emisije. Če pa zakon ne bo sprejet, morajo kredite 
vrniti tudi brez tega. Zaradi tega pri tem ni narejen noben prejudic, izrabljena 
je le možnost, ki jo imajo v okviru odloka o kreditno-monetarni politiki repu- 
bliški in pokrajinski izvršni sveti ter Zvezni izvršni svet, kot je to ugotovil 
Zvezni komite za zakonodajo. 

S tem sem vam poskusila predočiti probleme Črne gore in povedati, zakaj 
zakon sprejemate oziroma razpravljate o njem šele sedaj, zakaj pa je začasno 
posojilo Črna gora že dobila. Povem naj tudi to, da bi bili problemi, ki bi na- 
stali v primeru, da naša skupščina kot edina v Jugoslaviji zavrne ta zakon, zelo 
težki. Vprašljiva bi postala v planu, v ustavi, v zakonih in v mnogih drugih 
dokumentih proklamirana solidarnost delavskega razreda te države. Ne vem, če 
je delavski razred te države lahko tisti, ki bi to solidarnost odrekel komurkoli 
v tej državi. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli kdo razpravljati? Prosim, besedo 
ima tovariš Jože Kovač! 

Jože Kovač: Da ne bi bilo kakšnega nesporazuma. Verjetno je tova- 
rišica sekretarka za finance preslišala, ko sem začel razpravo. Rekel sem, da 
sploh ni vprašanje, kdo je za solidarnost in kdo ni. Sicer te besede ni izrekla, 
verjetno pa je hotela reči, da gre za bratstvo in enotnost, o čemer pa najbrž 
ni treba razpravljati. Verjetno je preslišala moje besede, ko sem rekel, da sem, 
ne le jaz, tudi v delegaciji smo o tem razpravljali, celo za ljudsko posojilo. 
Toliko, da ne bi bilo nesporazuma. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovarišica Ozbičeva! 

Milica Ozbič: Moram reči, tovariš, da nisem preslišala vašega pred- 
loga, da bi razmislili o ljudskem posojilu. Vendar ljudsko posojilo, tako kot ga 
v naši ureditvi poznamo, zahteva čas za pripravo in za izvedbo. Čas, ki je bil 
potreben, če vas na to spomnim za primerjavo, za ljudsko posojilo za izgradnjo 
magistralnih cest v Sloveniji, je bil tričetrt leta. Menim, da je dovolj jasno, 
da reševanje tega problema ni mogoče z ljudskim posojilom. 
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Pozabila pa sem reči, da nekatere vaše druge predloge, o katerih ste go- 
vorili, najbrž kaže sprejeti v smislu predlaganega sklepa. Namreč, v predlaga- 
nem sklepu je zapisano, da so pripombe, ki so dane k temu zakonu, pripombe, 
ki so napisane in tiste, ki bodo dane v današnji razpravi. Zato sem menila, da 
je v smislu tega sklepa naši delegaciji naloženo, da tudi pripombe, ki ste jih 
vi dah, uporabi v svoji razpravi, ko bo v odborih Zvezne skupščine usklajevala 
ta zakon z drugimi delegacijami. 

Predvsem sem pri tem imela v mislih pripombe, da naj se obvestijo skup- 
ščine republik — najbrž niste mislili samo za našo, temveč na skupščine vseh 
republik in pokrajin, o tem, kako so sanacije izvršene, kako se bodo sredstva 
po osnutku tega zakona porabila, za katere namene, za katere organizacije in 
kako potekajo sanacije v teh organizacijah. Menim, da je to sprejemljivo in 
da v smislu predloženega sklepa kaže naši delegaciji naložiti, da uveljavi tudi 
te pripombe, vendar ne tako, da bi šele potem, ko bi vse te podatke dobili, 
sprejeli zakon, temveč tako, kot delamo tudi pri naših sanacijah. Tudi v naši 
republiki je urejeno tako, da se v skladu s sanacijskimi programi^ ko so ti 
potrjeni, odobrijo finančna sredstva za pokrivanje izgub, da poslovanje ne- 
moteno teče, obveščajo pa se o reševanju sanacijskega programa vsi, ki so v 
sanaciji sodelovali, to je tudi skladi, sredstva rezerv in vsi drugi sanatorji. Me- 
nim, da je ta način uporabljiv tudi za ta primer. 

Vse tovrstne predloge bi kazalo pridružiti pripombam, ki so sicer že dane 
delegaciji, ki naj jih ta uporabi pri usklajevanju v odborih Zvezne skupščine. 
Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Prosim, še kdo želi besedo? Tovariš Mi- 
roslav Brečko, delegat z gospodarskega področja! 

Miroslav Brečko: V drugi točki je navedeno, kakšne obveznosti 
glede anuitet bodo v naslednjih letih. Zato menim, da ne bi bilo napačno, če 
bi se delegaciji v Zboru republik in pokrajin naložilo, da se zavzema, da se ta 
problem celovito reši. V 2. točki je na primer napisano, kakšna bo anuiteta 
v letu 197i9 in 1980 itd. Samo to sem hotel dodati. 

Predsednik Emil Tomažič: Se to v obvestilo. Vse pripombe, ki so 
dane, če se bomo tako odločili, bo delegacija morala upoštevati. 

Se kdo želi besedo? Tovariš Lojze Skok! 

Lojze Skok: Kot že prej bi ponovno apeliral na Zbor združenega dela, 
da iz razlogov, ki jih poznate, in ki ste jih dodatno slišali, podprete napore 
združenega dela v Črni gori, ki predstavlja le 1,8 % družbenega proizvoda 
Jugoslavije. Iz argumentacije, ki je predložena zakonu, ste lahko razbrali, 
kakšna strahovita bremena so na tej, pravzaprav izredno skromni gospodarski 
osnovi. Ne bi ponavljal vsega, kar je bilo podrobno obrazloženo. Poudariti že- 
lim, da je treba v takih situacijah hitro odločati, kajti kdor hitro da, dvakrat 
da. Na žalost nimamo velike možnosti pri izbiri pomoči. Menim, da je Zbor 
občin tako ravnal, ko je podprl ta zakon. 

Naša delegacija pa se bb razumljivo potrudila, da bo vse pripombe, ki ste 
jih dali, poskušala uveljaviti v Zboru republik in pokrajin pri končni dikciji 
zakona. Hvala lepa. 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala! Se kdo želi besedo? Tovarišica 
Ivica Kavčič, podpredsednica zbora! 

Ivica Kavčič: Tovarišice in tovariši delegati! Oglašam se zato, ker 
sem iz kolektiva in iz občine, ki sta bila v lanskem letu deležna solidarnosti 
ne le brez kakršnekoli pripombe Zbora združenega dela, temveč celotnega 
združenega dela Slovenije. Gre za Rudnik Idrija. Moram povedati, da je bilo, 
dokler nismo bili gotovi, da bomo pomoč dobili, resnično težko. Nismo vedeli, 
kako se bo zadeva rešila, kam bodo ljudje šli in ali ne bodo ostali brez kruha. 

Solidarnost po eni strani pomeni, da pomagaš tistemu, ki je v stiski, po 
drugi strani pa, da tudi sam ekonomsko napreduješ. Menim, da je solidarnost 
eden od naših argumentov tudi v svetovni politiki, ki prispeva k temu, da 
imamo doma potrebno stabilnost in da lahko napredujemo. Zato bi apelirala, 
da se odločimo v korist SR Crne gore tudi v tem primeru. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Se kdo želi besedo? Ce 
nihče, prehajam na glasovanje o sklepu. Se enkrat opozarjam na veliko od- 
govornost, ki je pred nami in ki jo prevzemamo s to odločitvijo. Menim, da. je 
točno, kar je bilo danes že nekajkrat poudarjeno, da je treba imeti pred očmi 
ne le medrepubliške in mednacionalne odnose, temveč tudi solidarnost znotraj 
delavskega razreda v Jugoslaviji. Ne nazadnje menim, da gre tudi za od- 
govorno ravnanje Zbora združenega dela, pred katerega se postavlja naloga, 
da izrazi zrelost združenega dela nasploh. 

V zvezi s tem menim, tovarišice in tovariši, da lahko proti glasuje le tisti, 
ki je dobil za to posebej naročilo v svoji delegatski bazi. Ker ne gre za eno- 
stavno vprašanje, najbrž ne bi bilo prav, če bi se za tako delikatno vprašanje 
nekdo odločil na podlagi trenutnega razpoloženja, ki se ga je mogoče navzel 
tudi tukaj. Glasovali bomo poimensko. Vsak naj se izjavi, za, proti ali da se 
vzdržuje. Se strinjate s takšnim načinom glasovanja? (Zbor je nato prešel na 
poimensko glasovanje, pri čemer so se delegati izjavljali bodisi za ali proti ali 
pa so se glasovanja vzdržali). 

Ugotavljam, da sta 102 delegata glasovala za, da se jih je 7 vzdržalo m 
da proti ni glasoval noben delegat. 

Ugotavljam, da je s tem predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
Hvala lepa! , .... 

Predlagam, da bi glasovanje pri naslednjih točkah dnevnega reda opravili 
z dviganjem rok, in sicer tako, da bi šteli samo glasove proti in vzdržane. Se 
zbor strinja? (Da.) 

Glede na to, da so nastale težave pri glasovanju z glasovalno napravo že 
tudi pri prejšnji točki, ko se ni ujemal seštevek navzočih delegatov in tistih, 
ki so glasovali, se vračamo na 15. točko dnevnega reda, to je na 
osnutek zakona o izdelavi in prodaji priložnostnega zlatega in srebrnega ko- 
vanega denarja, ki jo bomo v celoti ponovili. 

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

Predstavnik delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ je tovariš Lojze Skok. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika k tej 
točki dnevnega reda določil tovarišico Milico Ozbič, članico Izvršnega sveta 
in republiško sekretarko za finance. 
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Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta dala poročili. Prejeli ste tudi stališče Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Predstavnik delegacije ne želi besede. Poročevalca Odbora in Komisije 
prav tako ne. 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? Ce nihče, predlagam zboru, da sprej- 
me naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 
zakona o izdelavi in prodaji priložnostnega zlatega in srebrnega kovanega 
denarja. 

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

3. Zbor združenega dela pooblašča delegacijo Skupščine SR Slovenije, da 
v postopku usklajevanja v delovnih telesih Zbora republik in pokrajin uve- 
ljavi dane pripombe k osnutku zakona in da da soglasje k predlogu tega 
zakona. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev sklepa? Če nihče, bi o 
predlaganem sklepu glasovali. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Večina 
delegatov dvigne roko!) Je kdo proti? (6 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (2 
delegata.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajam na 16. točko dnevnega reda, to je na volitve in 
imenovanja. 

Za svojega predstavnika k vsem predlogom odlokov je Komisija za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve določila Stanka Jakija, člana Komisije. 

1. Predlog odloka o objavi imenovanja predsednika Republiškega sveta 
za vzgojo in izobraževanje je predložila v obravnavo Komisija za volitve, ime- 
novanja in administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije. 

Predlog odloka smo prejeli danes na klop. Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je dal k predlogu odloka pozitivno mnenje. 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) 
Dajem na glasovanje predlog odloka o objavi imenovanja predsednika 

Republiškega sveta za vzgojo in izobraževanje. Kdor je za, naj prosim dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o objavi imenovanja Emila Rojca za 
predsednika Republiškega sveta za vzgojo in izobraževanje sprejet z ve- 
čino glasov. 

2. Predlog odloka o razrešitvi namestnice javnega pravobranilca SR Slo- 
venije je na predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije predložila v ob- 
ravnavo Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine 
SR Slovenije. 

Predlog odloka in predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ste 
prejeli. 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) 
Dajem na glasovanje predlog odloka o razrešitvi namestnice javnega 

pravobranilca SR Slovenije. Kdor je za predlog odloka, naj prosim dvigne 
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roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o razrešitvi namestnice javnega pravo- 
branilca SR Slovenije soglasno sprejet. 

S tem je v Zboru združenega dela razrešena dolžnosti namestnice javnega 
pravobranilca SR Slovenije Tatjana Hacin. 

3. Predlog odloka o imenovanju namestnika javnega tožilca SR Slovenije 
je na predlog javnega tožilca SR Slovenije predložila v obravnavo Komisija 
za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije. 

Predlog odloka in predlog Javnega tožilstva SR Slovenije ste prejeli. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je dal k predlogu odloka pozitivno mnenje. 

Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Ne.) 
Dajem na glasovanje predlog odloka o imenovanju namestnice javnega 

tožilca SR Slovenije. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o imenovanju namestnice javnega to- 
žilca SR Slovenije soglasno sprejet. 

S tem je v Zboru združenega dela imenovana za namestnico javnega to- 
žilca SR Slovenije Tatjana Hacin. 

4. Predlog odloka o imenovanju namestnika javnega pravobranilca SR 
Slovenije je na predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije predložila 
v obravnavo Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Predlog odloka in predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ste 
prejeli. 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) 
Dajem na glasovanje predlog odloka o imenovanju namestnika javnega 

pravobranilca SR Slovenije. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi dele- 
gati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o imenovanju namestnika javnega 
pravobranilca SR Slovenije soglasno sprejet. 

S tem je v Zboru združenega dela imenovan za namestnika javnega pravo- 
branilca SR Slovenije Jože Gregorič. 

5. Predlog odloka o razrešitvi sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici je 
predložila v obravnavo Komisija za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve Skupščine SR Slovenije. 

Predlog odloka ste prejeli danes na klop. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je dal k predlogu odloka pozitivno 

mnenje. 
Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo! (Ne.) 
Dajem na glasovanje predlog odloka o razrešitvi sodnika Okrožnega so- 

dišča v Novi Gorici. Kdor je za predlog, naj prosim 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 Novi Gorici soglasno sprejet. 

S tem je v Zboru združenega dela razrešen dolžnosti sodnika Okrožnega 
sodišča v Novi Gorici Svitoslav Vižintin. 

Prehajam na 17. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 
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Najprej želim obvestiti zbor, da na danes postavljena delegatska vpra- 
šanja ni bilo mogoče pripraviti odgovorov že na tej seji zbora, zato bodo dani 
na seji zbora 30. 10. 1976. Vsi navzoči bodo dobili odgovor tudi v pismeni 
obliki. 

Na delegatsko vprašanje Imra Varju, delegata skupine delegatov za gospo- 
darsko področje, 17. okoliš —- Ptuj, ki ga je postavil na prejšnji seji zbora, 
bo odgovoril tovariš Drago Petrovič, član Izvršnega sveta in predsednik Re- 
publiškega komiteja za energetiko. 

Drago Petrovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Tovariš Imre Varju, delegat z gospodarskega področja, 17. okoliš — Ptuj, je 
na seji tega zbora dne 29. septembra glede tolmačenja določb samoupravnega 
sporazuma o združevanju sredstev za financiranje izgradnje elektroenergetskih 
objektov postavil naslednje vprašanje: 

1- Kaj je znesek trajno združenih sredstev po samoupravnem sporazumu 
o združevanju sredstev za financiranje izgradnje elektrogospodarstva oziroma 
prispevek po zakonu za isti namen z vidika dohodka oziroma razdelitve do- 
hodka temeljne organizacije združenega dela? 

2. Temeljne organizacije imajo iz naslova trajnega združevanja za ta na- 
men odprte terjatve do elektrogospodarstva, za katerega doslej še ni bilo po- 
jasnila od organov, ki so za to zadolženi. 

3. Ali te terjatve v bilanci uspeha temeljne organizacije združenega dela 
ne pomenijo fiktivne aktive? 

Dajemo naslednji odgovor: 
Po samoupravnem sporazumu o združevanju sredstev za financiranje 

graditve objektov po samoupravnem planu razvoja elektroenergetike za ob- 
dobje 1976—1980 in po zakonu o združevanju sredstev določenih porabnikov 
družbenih sredstev za financiranje izgradnje energetskih objektov združujejo 
uporabniki družbenih sredstev določena sredstva za izgradnjo energetskih ob- 
jektov in objektov primarne energije. Sredstva združujejo porabniki združenih 
sredstev za obdobje 5 let od 1976. do 1980. leta, in sicer jih uporabniki druž- 
benih sredstev združujejo kot plasma sredstev poslovnega sklada. 

Sredstva, ki so opredeljena kot trajno združena sredstva, so oblika skupne 
naložbe v izgradnjo infrastrukturnih objektov, to je elektroenergetskih ob- 
jektov. Z združevanjem sredstev za skupna vlaganja na področju elektrogospo- 
darstva naj bi se postopoma med uporabniki in proizvajalci ustvarili trajnejši 
dohodkovni odnosi. O tem, kdaj bodo samoupravno dogovorjene vse značil- 
nosti teh odnosov, kot tudi o tem, kdaj in na kakšen način se bodo vložena 
sredstva vrnila, se bodo uporabniki in proizvajalci dogovorili v okviru Samo- 
upravne interesne skupnosti elektrogospodarstva. Dogovor o tem bo treba do- 
seči do leta 1980, ko poteče veljavnost zakona in sporazuma. 

Menimo, da je v tretjem vprašanju, ki se glasi: »Ali te terjatve v bilanci 
uspeha temeljne organizacije združenega dela ne pomenijo fiktivne aktive?«, 
predlagatelj mislil na bilanco stanja, in skladno s plasmaji za te namene, po- 
stavil vprašanje, ali ne gre za pozicijo fiktivne aktive. 

Menimo, da združena sredstva, naložena v proizvodne in prenosne ob- 
jekte elektrogospodarstva, v nobenem primeru ne bi mogli opredeliti kot fik- 
tivno aktivno. Te naložbe ne predstavljajo porabljenih sredstev za zmogljivosti, 
ki bi proizvajale blago, ki ga naše tržišče ne bi potrebovalo, niti niso v okviru 
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sistema proizvodnje in prenosa električne energije vgrajene zmogljivosti, ki 
iz tehnično-tehnoloških vzrokov ne bi bile proizvodno sposobne. 

Po našem mnenju bi morali porabniki, ki združujejo sredstva, izhajajoč iz 
svojih pravic, ki izvirajo iz skupnih naložb, ob odločitvah glede naložb teh 
sredstev in gospodarjenja z njimi upravljati z njimi čim bolj gospodarno in 
v družbenem interesu in interesu upravljalcev uporabnikov. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala! Je delegacija zadovoljna z od- 
govorom? (Da.) 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje, 38. 
okoliš, L j ubij ana^Siška, bo odgovoril tovariš Tone Kovic, član izvršnega sveta 
in republiški sekretar za industrijo. Prosim! 

Tone Kovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Na 
delegatsko vprašanje, ali lahko opravlja strokovni izpit in dela odgovornega 
vodja del v mejah svoje strokovne izobrazbe tudi delavec, ki je končal srednjo 
delovodsko šolo ustrezne stroke, po določilih zakona o srednjem šolstvu, ki ga 
je postavila skupina delegatov za gospodarsko področje 38. okoliša Ljubljana- 
Šiška, dajemo naslednji odgovor: 

Zakon o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 42/73) v 40. členu določa, 
da je odgovorni vodja del lahko v mejah svoje strokovne izobrazbe diplomirani 
inženir, inženir ali diplomirani tehnik z opravljenim strokovnim izpitom. 

Odgovorni vodja del je lahko tudi inženir ali diplomirani tehnik, z naj- 
manj 10-letnimi delovnimi izkušnjami, za vrsto del, kjer se zahteva visoka 
strokovna izobrazba, če ima izvajalska organizacija izdelan elaborat priprave 
in organizacije poteka del, ki ga lahko izdela le odgovorni vodja del z visoko 
strokovno izobrazbo. Zakon je tako jasno opredelil, da je odgovorni vodja del 
lahko tudi diplomirani tehnik z opravljenim strokovnim izpitom, ki ga lahko 
po družbenem dogovoru o programu in načinu opravljanja strokovnih izpitov, 
objavljenem v Uradnem listu št. 27/76, opravlja po 3-letni delovni praksi. 

Glede na citirana zakonska določila sledi, da delovodja ne more biti od- 
govoren vodja del in tudi ne opravljati strokovnega izpita po družbenem 
dogovoru. 

V pripravi je uskladitev zakona o graditvi objektov z zakonom o združe- 
nem delu, kjer se bodo ponovno preverile tudi določbe o potrebni strokovni 
izobrazbi in usposobljenosti vseh, ki delajo na odgovornih investicijskih delih. 
S tem sprejemamo pobudo v delegatskem vprašanju za dopolnitev zakona in 
njegovo uskladitev z drugim odstavkom 5. člena zakona o srednjem šolstvu. 
Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala! So delegati 38. okoliša zadovoljni 
z odgovorom? (Da.) 

Glede delegatskega vprašanja skupine delegatov za gospodarsko področje 
18. okoliša. Slovenska Bistrica, pa vas obveSščam, da v tem primeru ne gre za 
delegatsko vprašanje, pač pa za spremembo zakona o ugotavljanju in razpore- 
janju celotnega prihodka in dohodka. 

Zato smo ta predlog odstopili v nadaljnjo obravnavo in postopek dele- 
gatom iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ. 

Zeli kdo postaviti novo delegatsko vprašanje? Prosim, tovariš Jože Meglič! 
8 
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Jože Meglic: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Li- 
tijsko vodovodno črpališče se napaja iz talnice reke Save. Ob izlitju mazuta 
dne 12. 10. 1978 v Polju pri Ljubljani, ki je po kanalizaciji odtekel v reko 
Savo, je bil pravočasno dan ukrep, da se vodovodno črpališče takoj zapre. Tako 
sta Litija in Šmartno ostala brez vode vse do 18. 10. 1978, kar je prizadelo 
8000 prebivalcev. To stanje, mimogrede povedano, še traja. 

Posebni ukrepi so bili uvedeni za vse dotlej, dokler analiza vode Save iz 
vodovoda ni pokazala zadovoljivih rezultatov glede koncentracije nevarnih 
snovi. Ugotovljeno je bilo, da je onesnaženost reke Save z mazutom povzro- 
čilo pronicanje onesnažene vode v vodovodno zajetje. Da bi se vodovodno za- 
jetje očistilo, je bil uveden postopek reciklaže, kar se je pokazalo za učinkovit 
postopek. 

Zagotovljen je bil dovoz pitne vode s cisternami na posamezna mesta v 
Litiji in Šmartno pri Litji. Dobili smo pomoč tudi iz druge občine. 

Oteženo je bilo obratovanje delovnih organizacij, organizirati je bilo po- 
trebno peko kruha v Ljubljani, mesarija Litija začasno ni delovala, deloma pa 
je bila zmanjšana proizvodnja v Lesni industriji Litija in zaprta so bila za- 
sebna gostišča. 

V zvezi z omenjenimi problemi in dogodki prosimo pristojne republiške 
organe za odgovore na naslednja vprašanja: 

1. Kdo je dolžan povrniti izredne stroške oskrbe prebivalstva z vodo in 
pokrivati izpad dohodka v delovnih organizacijah, ki je nastal zaradi takega 
stanja? 

2. Kakšno je bilo stanje pripravljenosti v posameznih organih in delovnih 
organizacijah v mestih in republiki, ki imajo na skrbi sanacijo takih proble- 
mov? Ali je uveden sistem dežurstva? Če ni, ali bo? Glede na tolikšno kroženje 
teh snovi v Sloveniji bi bila verjetno nujna čvrsta organizacija, ki lahko po- 
seže vsak trenutek ob takih primerih. 

3. Ali imamo v glavnih potrošniških centrih kurilnega olja in drugih go- 
riv pripravljene kakršnekoli ukrepe in tudi naprave, da lahko preprečimo na- 
daljnje onesnaževanje okolja, na primer črpanje razlitega mazuta iz kleti, raz- 
nih zbirališč, prevrnjenih cistern itd. 

4. Ali bomo s politiko razvoja v letih 1979 in naprej še bolj podprli hi- 
trejšo izgradnjo čistilnih naprav? Pri tem so mišljeni ugodni kreditni pogoji, 
projektiranje in drugo. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Odgovor bo dan na eni od 
prihodnjih sej. 

Zeli še kdo postaviti kakšno delegatsko vprašanje? Če nihče, potem za- 
ključujem to točko dnevnega reda. 

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

S tem je dnevni red današnje seje izčrpan. Zahvaljujem se vam za ude- 
ležbo in sodelovanje in zaključujem sejo. 

(Seja je bila končana ob 16. uri.) 



8. seja 

(30. oktobra 1978) 

Predsedoval: Emil Tomažič, 
predsednik Zbora združenega dela 

Začetek ob 9.10. 

Predsednik Emil Tomažič: Tovarišice in tovariši delegati! 
Pričenjam 8. sejo Zbora združenega dela, ki sem jo sklical na podlagi 

prvega odstavka 97. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. Na podlagi 11. 
člena poslovnika Zbora združenega dela bomo najprej izvolili Komisijo za ve- 
rifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja za današnjo sejo zbora in veri- 
ficirali pooblastila. 

Predlagam, da v Komisijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vpra- 
šanja izvolimo naslednje delegate: za predsednika Dušana Krečiča, za člana 
Alojza Kalinška in Dušana Kokalja. 

So predlagani navzoči? (Da.) Zeli kdo o predlogu razpravljati? (Ne.) Ker 
ne želi nihče razpravljati, prehajam na glasovanje. Glasovali bomo z dviganjem 
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 8. sejo zbora izvoljeni: za predsednika Dušan Krečič, za člana pa 
Alojz Kalinšek in Dušan Kokalj. 

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

Obveščam vas, da so na današnjo sejo zbora povabljeni predstavniki Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije, Centralnega komiteja Zveze komunistov 
Slovenije, Republiške konference SZDL Slovenije, Republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije, Republiške konference Zveze socialistične mladine Slo- 
venije, Gospodarske zbornice Slovenije, Zavoda SR Slovenije za družbeno pla- 
niranje, Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije, Zadružne zveze Slovenije, 
Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva Slovenije, Samoupravne 
interesne skupnoti za nafto in plin, Poslovnega združenja za energetiko SR 

8* 
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Slovenije, Poslovnega združenja živilske industrije Slovenije, Kmetijsko- 
živilske razvojne skupnosti Slovenije, Skupnosti starostnega zavarovanja kme- 
tov Slovenije, Centralnega zavoda za napredek gospodinjstva, Meteorološkega 
zavoda Slovenije, Republiškega štaba za civilno zaščito SR Slovenije in Zava- 
rovalne skupnosti Triglav. 

Na sejo zbora so povabljeni tudi predsedniki odborov našega zbora, člani 
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ in delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ. 

Prosim vse delegate, ki imajo namen zastaviti delegatsko vprašanje, da 
posredujejo ta vprašanja meni ali tovarišici sekretarki v pismeni obliki že kar 
zdaj, na začetku seje, da bi lahko o tem obvestili Izvršni svet oziroma ustrezne 
republiške funkcionarje. S tem bi namreč omogočili Izvršnemu svetu oziroma 
posameznim republiškim funkcionarjem, da se na odgovor pripravijo in na 
vprašanja odgovore, če je to mogoče, že na današnji seji. 

Verifikacijska komisija je končala z delom. Prosim predsednika Komisije, 
da poda poročilo. 

Dušan Krečič: Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imu- 
nitetna vprašanja Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za 8. sejo, dne 
30. oktobra 1978. 

Zbor združenega dela šteje 150 delegatov. Za današnjo sejo je predložilo 
delegatska pooblastila 149 delegatov, in sicer: z gospodarskega področja 89 
delegatov, s prosvetno-kulturnega področja 18 delegatov, s socialno-zdravstve- 
nega področja 13 delegatov, iz kmetijske dejavnosti 18 delegatov, iz obrtne in 
podobnih dejavnosti 5 delegatov, iz delovnih skupnosti državnih organov, druž- 
benopolitičnih organizacij in društev ter drugih delovnih skupnosti 5 delegatov, 
iz delegacij aktivnih vojaških oseb in civilnih oseb v službi v oboroženih silah 
v SFRJ 1 delegat. 

Na današnji seji ni navzoč delegat iz skupine delegatov za gospodarsko 
področje, in sicer iz 16. okoliša. 

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

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Zeli kdo razpravljati o po- 
ročilu Komisije? (Ne.) Če nihče, prehajam na glasovanje. 

Dovolite mi, da obrazložim na kratko tehniko glasovanja. Glasuje se tako, 
da se ob mojem pozivu pritisne na sivo tipko, ki jo imate na klopi. Na moj 
poziv kdo je za, pritisnejo na sivo tipko vsi tisti delegati, ki so se odločili tako 
glasovati. Na moj poziv kdo je proti, pritisnejo delegati, ki so se tako odločili 
glasovati, in na moj poziv kdo se je vzdržal, pritisnejo seveda vsi ostali 
delegati. 

Crna tipka se uporablja izjemoma in je tako imenovana korekcijska tipka. 
V primeru, da se v trenutku, ko preidemo na eno izmed glasovanj, kdo pre- 
misli, lahko spremeni svojo odločitev, če takoj pritisne na črno tipko. S tem 
razveljavi oddani glas in ga odda takrat, ko se je pač odločil, da bo glasoval. 
Levo in desno sta semafora, ki kažeta rezultat. 

Na zadnji seji zbora smo imeli s tem težave, mislili smo celo, da nekaj ni 
v redu z napravo. Naše strokovne službe so kasneje ugotovile, da so naprave 
povsem v redu in da je bil problem pravzaprav v tem, da nekateri delegati 
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enostavno niso izpolnili svoje delegatske obveznosti, ker preprosto niso glaso- 
vali oziroma so pri ugotavljanju navzočnosti glasovali, pri rednem glasovanju 
pa ne, kar menim, da je zelo neodgovoren in neresen odnos do dela v našem 
zboru. Predpostavljam, da takšne situacije na današnji seji zbora ne bomo imeli. 

Kdor je tedaj za poročilo, naj prosim pritisne na sivo tipko! (149 delega ov 
^lsSUlG Zel ) 

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

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

Preden preidemo na posamezne točke dnevnega reda, vas obveščam, da sva 
se s predsednico Zbora občin dogovorila, da bomo poslušali na skupnem zase- 
danju Zbora združenega dela in Zbora občin, po končani 2. točki dnevnega reda, 
uvodno obrazložitev k 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. in 10. točki dnevnega reda, ki jo 
bo dal tovariš Ivo Marenk, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za kme- 
tijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnevnega 

r6daZ dopisom z dne 16. 10. 1978 sem razširil dnevni red z naslednjimi točkami: 
  z osnutkom zakona o spremembi zakona o obdavčevanju proizvodov in 

storitev v prometu; ... 
— s predlogom zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Sociali- 

stično federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in 
razvoj pod oznakami YU 1611, 1612, 1613 in 1614 z dne 26. julija 1978 m 

_ s predlogom zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Sociali- 
stično federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in 
razvoj z oznako YU 1616 z dne 23. avgusta 1978. 

V zvezi s predlagano razširitvijo vas obveščam, da je predsednik Zbora 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ predlagal, da obravnavamo predložene 
zakone v smislu četrtega odstavka 100. člena poslovnika Zbora republik in 
pokrajin, to je po skrajšanem postopku. Razlogi za predlagani postopek so raz- 
vidni iz spremnega pisma predsednika Zbora republik m pokrajin k tem za- 
konom in mnenj Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije z dne 13. 10. 1978 m 
17. 10. 1978, ki ste jih prejeli. ,0, 

Ker Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine 
SR Slovenije ni predložila v obravnavo nobenega predloga odloka, umikam z 
dnevnega reda 20. točko, in sicer volitve in imenovanja. 

Glede na to predlagam za današnjo sejo zbora naslednji dnevni red. 
1. določitev dnevnega reda 8. seje Zbora združenega dela, 
2. odobritev zapisnika 7. seje Zbora združenega dela, 
3. poročilo o izvajanju akcijskega programa za izvajanje dogovorov o te- 

meljih družbenega plana Jugoslavije za razvoj agroindustrijskega kompleksa 
v obdobju 1976—1978; 

4. osnutek zakona o združevanju kmetov; 
5. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih 

zemljiščih; . 
6. osnutek zakona o intervencijah v kmetijstvu m porabi hrane; 
7. predlog za izdajo zakona o sistemu obrambe pred točo, 
8. osnutek zakona o preživninskem varstvu kmetov; 
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9. predlog za izdajo zakona o hranilno-kreditnih organizacijah, s tezami 
za osnutek zakona; 

10. osnutek stališč, sklepov in priporočil za izvajanje politike na področju 
družbene prehrane v SR Sloveniji; 

11. informacija o delovanju enotnega sistema organizacije, odgovornosti 
in obveznosti v primerih elementarnih nesreč; 

12. predlog za izdajo zakona o energetskem gospodarstvu; 
13. predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o prispevku odjemalcev 

električne energije na nizki napetosti za financiranje energetskih objektov z 
osnutkom zakona; 

14. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi 
in stopnjah republiških davkov in taks, z osnutkom zakona; 

15. predlog zakona o revalorizaciji in amortizaciji stanovanjskih hiš in 
stanovanj v družbeni lastnini; 

16. predlog odloka o pripravi in sprejetju družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1981—1985; 

17. predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prenosu de- 
narnih sredstev SR Slovenije o depozit pri Narodni banki Slovenije; 

18. osnutek zakona o spremembi zakona o obdavčevanju proizvodov in 
storitev v prometu; 

19. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično 
federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj 
(YU 1611, 1612, 1613 in 1614) z dne 26. julija 1978; 

20. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično 
federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoi 
(YU 1616) z dne 23. avgusta 1978; 

21. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije in vlado Republike Irak o dobavah nafte in o 
posojilu za leto 1978; 

22. osnutek odloka o sprejetju družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
od leta 1981 do leta 1985 in o določitvi roka za predložitev osnutka oziroma 
predloga družbenega plana Jugoslavije Skupščini SFRJ; 

23. predlogi in vprašanja delegatov. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Nihče.) 
Ce nihče, potem prosim, da o dnevnem redu glasujemo. Kdor je za, naj 

prosim glasuje! <149 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je' kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 7. seje Zbora združenega dela. 

Zapisnik ste prejeli. Ima kdo kakšno pripombo ali predlog za njegovo do- 
polnitev? (Nihče.) 

Ker nima nihče pripomb, ugotavljam, da je zapisnik 7. seje Zbora združe- 
nega dela odobren. 

Sedaj prehajamo na skupno zasedanje Zbora združenega dela in Zbora 
občin. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.45 in se je nadaljevala ob 10.10.) 
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Predsednik Emil Tomažič: Nadaljujemo sejo Zbora združenega dela. 

Prehajam na 3. točko dnevnega reda, to je na poročilo o izva- 
janju akcijskega programa za izvajanje dogovorov o temeljih družbenega pla- 
na Jugoslavije za razvoj agroindustrijskega kompleksa v obdobju 1976—1978. 

Poročilo je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije in za svoja predstavnika določil tovariša Karmela 
Budihno, namestnika republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano in Lojzeta Senegačnika, pomočnika republiškega sekretarja za kme- 
tijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Popravljam, navzoč je le Lojze Senegačnik, pomočnik republiškega sekre- 
tarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ker je tovariš Karmelo Budihna 
na Zboru občin. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. K tej točki 
dnevnega reda in k 4., 5., 6., 7., 8. in 9. točki sta bila posebej povabljena pred- 
stavnika Zadružne zveze Slovenije, navzoč je tovariš Andrej Petelin, iz Kmetij- 
sko-živilske razvojne skupnosti Slovenije, navzoč je tovariš Rado Štreban. 

Z dopisom z dne 19. 10. 1978 ste prejeli zaključke Izvršnega odbora Zdru- 
ženja temeljnih organizacij združenega dela kmetijstva in živilstva, Izvršnega 
odbora Kmetijsko-živilske razvojne skupnosti in Upravnega odbora Zadružne 
zveze Slovenije. 

Poročilo sta obravnavala Odbor za agrarno politiko in Odbor za družbeno- 
ekonomski razvoj, ki sta dala skupno poročilo. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca odborov 
še ustno dopolniti poročilo? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovarišica Marinka 
Krvina, delegatka za Zbor združenega dela s področja kmetijstva, 2. okoliš. 
Prosim! 

Minka Krvina: Tovariši in tovarišice! Naša skupina meni, da je 
potrebno, da seznani Zbor združenega dela s problematiko družbene proizvod- 
nje mleka. 

Po vojni, ko je bil pereč problem s hrano, smo se v SR Sloveniji zavestno 
odločili za izgradnjo mlečnih farm, z namenom, da bi rešili problem preskrbe 
prebivalstva s hrano v večjih potrošnih centrih. V ta namen smo pridobili tudi 
veliko zemljišč z arondacijami, na katerih smo postavili mlečne farme. 

Pridobivanje zemljišč za družbeno proizvodnjo je bilo za tiste čase revo- 
lucionaren in zelo težak proces. Ob izgradnji farm je bila v ospredju proizvod- 
nja hrane, manj pa njena ekonomičnost. Zaradi neustrezno rešenih ekonom- 
skih problemov družbenih posestev se nahajamo v nekaterih ekonomskih 
težavah. . 

V okviru Živinorejske poslovne skupnosti Slovenije je bila narejena stu- 
dija o ekonomski problematiki družbenih mlečnih farm v Sloveniji, ki ugotavlja 
naslednje: 
  Družbene mlečne farme so nosilec tehnološkega razvoja celotne mlečne 

proizvodnje in imajo zelo pomembno vlogo pri razvoju kmetijstva, na podlagi 
združevanja zemlje, dela in sredstev, saj so družbeni obrati v tej smeri že 
oblikovani v gospodarske enote, so področja za izobraževanje in usposabljanje 
kmetijskih strokovnjakov, so raziskovalni centri. Proizvodnja mlečnih farm je 
tržna in stalna, vnaša pa tudi genetski potencial v celotno mlečno čredo Slo- 
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venije in tudi Jugoslavije. V povojnem obdobju so mlečne farme odigrale od- 
ločilno vlogo v preskrbi mest z mlekom in mlečnimi izdelki. 

Vse družbene mlečne farme v Sloveniji so v stalnih ekonomskih težavah, 
kar prikazuje finančni uspeh mlečnih farm po posameznih letih. Finančni 
uspeh je v glavnem negativen. V letu 1973 je znašal minus 40 par, 1974 leta 
0,74, 1975 leta 0,69, 1976 leta 0,36, 1977 leta plus 43 par in 1978 leta 0,45. Po- 
sledica nerešenih ekonomskih problemov za družbene mlečne farme so za- 
starela, neustrezna tehnologija in kup kadrovsko-socialnih težav, saj se mladi 
ljudje praviloma zelo težko odločajo za delo na farmi. 

Na podlagi vloge in pomena družbenih mlečnih farm za celotno družbo 
predlagamo družbeni mlečni proizvajalci Slovenije za razrešitev nevzdržnega 
ekonomskega položaja naslednje ukrepe: 

Povezavo mlečnih farm z znanstveno-raziskovalnimi institucijami, z 
namenom, da s prenašanjem znanja v prakso pocenimo mlečno proizvodnjo in 
utrdimo družbene farme, kot raziskovalne objekte. 

— Modernizacijo mlečnih farm. Pri financiranju modernizacije družbenih 
mlečnih farm predlagamo finančno konstrukcijo z 20% lastno udeležbo in 
80 % kreditov bank in Kmetijsko-živilske razvojne skupnosti Slovenije, s 3% 
obrestno stopnjo, 5-letnim moratorijem po zaključeni investiciji in 15-letnim 
odplačilom kredita, ki se začne odplačevati po zaključnem 5-letnem moratoriju. 

— Odpis sanacijskih kreditov in kreditov za investicije za osnovna sred- 
stva, ki so sedaj izven funkcije, in sicer: za kredite, ki so bili v preteklosti 
dani za investicije v kmetijstvu, ki so imele značaj iskanja novih rešitev za 
družbeno kmetijstvo v našem prostoru in so se pokazale kot neustrezne (sa- 
dovnjaki, hidromelioracije, arondacije itd.). Hkrati predlagamo odpis v celoti 
za vse sanacijske kredite, ki so bili v preteklosti dani za pokrivanje izgub, ter 
moratorij na vse ostale dosedanje kredite v družbeni mlečni proizvodnji. Pred- 
lagamo 5-letni moratorij, odložitev obveznosti in odplačilo dolga, s tem da se 
odplačilna doba kreditov podaljša za čas moratorija. 

— Objektivno vrednotenje vrednosti mleka družbenih mlečnih farm za 
mlekarne, hkrati z ostalimi proizvajalci mleka. Potrebno je, da v dinarjih 
ovrednotimo prednosti, kot so: koncentracija, manjši transportni stroški, hla- 
jenje, manjši kalo, boljša kakovost, stalna dobava itd., ki jih ima mleko z 
družbenih farm. 

— Oprostitev odplačevanja 0,27 % prispevka od poslovnega sklada za re- 
valorizacijo pokojnin (Ur. list SRS 24/77) v družbeni mlečni proizvodnji. Os- 
novni sklad družbenih mlečnih farm predstavljata v veliki meri revalorizacija 
zemljišč in državni kapital Kmetijsko-živilske razvojne skupnosti Slovenije. 

— Realizacijo dohodkovnih odnosov. Že sedaj smo močno dohodkovno 
povezani s predelavo mleka. Vse težji ekonomski položaj mlekarske industrije 
in trgovine ne omogoča, da bi z dohodkovnimi odnosi razrešili problem druž- 
benih mlečnih farm. V letu 1978 bodo dobile farme iz tega naslova v najbolj- 
šem primeru 0,08 dinarja na liter proizvedenega mleka, pri čemer bodo 0,05 
dinarja plačale v fond rizika za mlekarstvo. 

— Popravek odkupne cene in premij za mleko. Stroški v mlečni proizvod- 
nji rastejo s povprečno letno stopnjo 15 do 25 %, rezultati ukrepov, ki jih iz- 
vajajo vse družbene mlečne farme, pa znižujejo proizvodne cene mleka največ 
do 3 % letno. Časovni zaostanek popravka cen, ki je vseskozi navzoč, povzroča 
stalne izgube v družbeni mlečni proizvodnji in je nujno sproti popravljati 
cene in premije. 
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•— Prispevek samoupravne interesne skupnosti za oskrbo večjih potrošnih 
centrov. Družbena mlečna proizvodnja je stalni oskrbovalec potrošnih centrov, 
zato je naloga teh centrov, da jo podpirajo. 

— Utrditev namenske premije za družbeno mlečno proizvodnjo. Predla- 
gamo, da postane namenska premija za družbeno mlečno proizvodnjo stalni 
ekonomski instrument, ki bo glede na ostale ekonomske ukrepe uravnaval 
ekonomski položaj mlečne proizvodnje in s tem zagotavljal rentabilnost druž- 
bene mlečne proizvodnje in njen normalen razvoj. 

Predlagamo zvišanje namenske premije na 2 dinarja za liter mleka, z 
veljavnostjo od 1. 7. 1978 dalje. Enako je treba vzporedno obravnavati pro- 
izvodnjo mleka tudi pri kmetih kooperantih, ki so pogodbeno vezani z druž- 
benim sektorjem. Nič manj ni vprašljiva proizvodnja mesa. Menimo, da je 
nujno proizvodnjo mleka in mesa obravnavati skupaj. Hvala lepa! 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Jože 
Škulj, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 33. okoliš! 

Jože Skulj: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov za Zbor 
združenega dela Skupščine SR Slovenije iz občin Kočevje in Ribnica ima na- 
slednje pripombe k akcijskemu programu o dogovoru družbenega plana SFRJ 
za razvoj agroindustrijskega kompleksa v obdobju 1976—'1978: 

Na pobudo delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije s 
področja občin Kočevje in Ribnica je bil sklican posvet dne 25. 10. 1978 v 
okviru združenega Kmetijskogospodarskega podjetja Kočevje, na katerem so 
bili obravnavani zakonski osnutki novih kmetijskih zakonov in poročilo o iz- 
vajanju akcijskega programa za razvoj agroindustrijskega kompleksa za ob- 
dobje 1976—1978. 

V razpravi se je ugotovilo, da letošnji ukrepi ekonomske politike onemo- 
gočajo doseganje dohodka v živinoreji, tako v mlečni proizvodnji kot pri pi- 
tanju govedi in prašičev, ki bi zagotavljal reprodukcijo obstoječe materialne 
podlage dela in zagotovil materialno osnovo samoupravljanja delavcev pri 
razporejanju sredstev za osebno, skupno in splošno porabo ter razširitev mate- 
rialne osnove dela na podlagi sprejetih planov. 

Za družbeno kmetijsko proizvodnjo v Kmetijskem gospodarstvu Kočevje 
je ugotovljeno, da je bila po letu 1975 zelo dinamična in hitra in da je bil v 
tem obdobju močan napredek, tako na področju vlaganj kakor tudi glede 
boljše organiziranosti in izkoriščanja območja za pridobivanje kakovostne krme. 

Pohvalno lahko ugotovimo, da se je v Kmetijskem gospodarstvu Kočevje, 
TOZD Govedoreja, povečala proizvodnja za 21 %, izboljšala kakovost silaže za 
50 %, zvišala mlečnost na kravo za 300 litrov, ob hkratnem zmanjšanju dragih 
koncentratov za 35 % na 100 litrov mleka. Enako z zadovoljstvom ugotavljamo, 
da je bilo poslovno leto 1977 zaključeno s pozitivnim rezultatom, kar je dalo 
kolektivom novega poleta za izboljšanje stanja v kmetijski proizvodnji. Nadalje 
se iščejo rezerve, da bi se še naprej modernizirala proizvodnja in da bi se tako 
omogočila kolektivom trdnost in socialna varnost ter prenehalo razvijanje in- 
dustrije iz akumulacije primarne delitve v škodo kmetijstva. Znano je dejstvo, 
da je bila kmetijska proizvodnja v stalnih težavah vse od leta 1965 in da je 
kljub negativnim rezultatom kmetijstvo realno prispevalo 23 % delež k ustvar- 
janju družbenega produkta celotnega slovenskega gospodarstva. 
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V tem obdobju smo se borili z velikimi težavami. Bili so slabi delovni po- 
goji, smrad, delo ob nedeljah in praznikih, deljen delovni čas, nizki osebni 
dohodki. Ljudje so odhajali, fluktuacija delovne sile je bila 40 %, delavci stro- 
kovnjaki so odhajali drugam, v druge poklice in se uspešno uveljavili. Pot 
kmetijstva je šla strmo navzdol in nujno je bilo takojšnje ukrepanje. Vemo, 
da je kmetijstvo dobilo v tem obdobju prednostno mesto v razvoju SRS in da 
se je začelo stanje umirjati in urejevati. 

V letošnjem letu so pogoji poslovanja zunaj našega dosega, pogoji gospo- 
darjenja se ponovno zaostrujejo in so že zaostreni do takšne stopnje, da se že 
pogovarjamo o zmanjšanju proizvodnje. Kolektivi postajajo zopet nesigurni in 
že je čutiti odhod kadrov iz proizvodnje. Na ta način bo napravljena nepoprav- 
ljiva škoda, saj bodo slabo izkoriščeni modernizirani obrati in bodo dohodki 
še nižji, kot so bili sicer. 

Problematiko družbene proizvodnje mleka je na podlagi študije Kmetij- 
skega inštituta Slovenije obravnavala Živinorejska poslovna skupnost Slovenije, 
Združenje TOZ'D kmetijstva in živilske industrije, kakor tudi Samoupravna in- 
teresna skupnost za preskrbo mesta Ljubljana. Vsi organi, ki so obravnavali 
to problematiko, so v celoti podprli in potrdili predlagane ukrepe za zaščito 
mlečne proizvodnje, ki so dani v omenjeni študiji. Študija je bila poslana tudi 
Republiškemu sekretariatu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Prosimo delegate Skupščine, da v celoti podprejo predloge za reševanje 
problematike družbene proizvodnje mleka, kajti vemo, da mlečne proizvodnje 
ni mogoče opustiti za nekaj let. To dejstvo mora biti v okviru agrarne politike 
in razvijanja družbenoekonomskih odnosov vedno navzoče. 

Slovenska prašičerejska proizvodnja oskrbuje slovenski trg s 50 %, ostale 
potrebe pa pokrivajo druge republike. V družbenem planu Slovenije predvi- 
devamo stalno večanje lastne proizvodnje prašičjega mesa. Tudi v Kočevju 
smo lani zgradili novo moderno farmo za 15 000 prašičev, letos pa je v izgradnji 
druga faza za nadaljnjih 15 000 prašičev. Rezultati prašičerejske proizvodnje na 
naših farmah dosegajo evropsko raven produktivnosti in proizvodnosti, tej pa 
bi morala slediti tudi ekonomičnost in rentabilnost. Cene prašičjega mesa ozi- 
roma živih prašičev so družbeno določene na podlagi zagotovljene cene koruze 
2,30 dinarjev. Slovenske farme so odvisne od nabave koruze iz drugih republik. 
Letos smo priča nerealno visoki ceni domače koruze, ki je začela z marcem na- 
raščati in je danes dosegla ceno 4,40 dinarjev. Koruza zavzema v krmilih 70%. 
Povečanje cen pomeni, da je krma dražja za 1,31 dinarjev na kg, tako da je 
1 kg proizvodnje žive teže prašiča dražji za 5,50 dinarjev, na kar pa temeljne 
organizacije ne morejo vplivati, tako da bodo letošnje leto zaključile z izgubo. 

Skupščini predlagamo, da upošteva to situacijo in vpliva na Zvezni iz- 
vršni svet, da dovoli čimprej intervencijski uvoz koruze v potrebni količini 
ali pa da se spremenijo prodajne cene prašičev in mesa paritetno s sedanjo 
ceno domače koruze. 

Ponovno prosimo Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije, da na 
podlagi podane problematike sprejme konkretna stališča za hitro rešitev vpra- 
šanja živinorejske proizvodnje. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? 
Prosim, besedo ima tovariš Ludvik Merklin, delegat Zbora združenega dela za 
področje kmetijstva, 7. okoliš! 
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Ludvik Merklin: Ukrepi ekonomske politike v preteklosti so po- 
vzročili prelivanje nove vrednosti iz kmetijske panoge v druge panoge narod- 
nega gospodarstva. Posledice ukrepov, ki so bili v takratnem razvojnem ob- 
dobju naše družbe smotrni, so povzročile zaostajanje pri centralizaciji in kon- 
centraciji produkcijskih sredstev v kmetijski panogi. 

V zadnjem desetletju moramo pri postavljanju temeljev razvoja in pri 
uresničevanju razvojnih načrtov v kmetijstvu upoštevati takšen položaj kme- 
tijstva ter s pospešenim razvojem poskušati nadomestiti vse, čemur smo se v 
preteklosti zavestno odrekli. 

Uspešno ureničevanje razvojnih ciljev in uspešna pot jugoslovanskega 
kmetijstva pa ne pomeni samo proizvodnjo zadostnih količin hrane in surovin 
doma, temveč ima tudi širši ekonomski in politični pomen za Jugoslavijo in 
Slovenijo, posebej še, če upoštevamo, kakšen pomen ima kmetijska panoga in 
njen razvoj v neuvrščenih državah in v državah v razvoju. 

Naša pot razvoja poteka po načrtovani, organizirani in od proizvodnje do 
potrošnje dohodkovno povezani družbeni proizvodnji, v kateri se organizacije 
združenega dela pojavljajo kot nosilci razvoja in uveljavljanja samoupravnih 
socialističnih odnosov v družbenem in zasebnem sektorju kmetijstva. 

V območju severovzhodne Slovenije oziroma Pomurja lahko štejemo kot 
nosilko razvoja v kmetijstvu sestavljeno organizacijo združenega dela ABC 
Pomurka, saj ima le-ta veliko večino kmetijske in živilske predelovalne indu- 
strije v severovzhodni Sloveniji. 

Uresničevanje zastavljenih ciljev in srednjeročnega programa razvoja je 
pred neurjem s točo, ki nas je prizadelo in povzročilo veliko škodo, povzročalo 
podobne težave in probleme kot uresničevanje programov kmetijstva v celotni 
Sloveniji oziroma Jugoslaviji. 

Strateški razvojni cilji Pomurja so v razvoju, uskladitvi in povezavi zmog- 
ljivosti primarne kmetijske proizvodnje, predelave in potrošnje. S tem ne iz- 
ključujemo in ne smemo izključevati tudi organizacij združenega dela na pod- 
ročju proizvodnje reprodukcijskih materialov, ki vsekakor pomembno vpli- 
vajo na količino, kakovost in ceno ter na uspešnost organizacij združenega dela 
v nadaljnjem proizvodnem procesu. 

Zastavljeni cilji v Pomurju na področju primarne kmetijske proizvodnje 
pomenijo predvsem zagotovitev živinske krme, tržno proizvodnjo žitaric, sadja 
in zelenjave ter zadostne količine surovin za živilsko predelovalno industrijo. 
Zaradi tega so si kmetijski pospeševalci na vasi in strokovnjaki v organizi- 
ranem delu močno prizadevali, da se vsako leto dosegajo večji hektarski donosi, 
da se letno meliorira nad 100 ha površin, da se letno odkupi okoli 600 ha zem- 
ljišč, da se izvajajo komasacije in da se organizirajo melioracijske skupnosti, 
proizvodne skupnosti, strojne skupnoti in podobno. 

V Pomurju je bilo 18. julija tega leta s točo prizadetih 33 748 ha zemljišč 
oziroma je škoda znašala okoli 350 milijonov dinarjev. Drugače rečeno, uni- 
čenih je bilo 30 tisoč ton koruze in 20 tisoč ton pšenice. Velika večina tega 
zrnja je bila namenjena živinski krmi. Kljub solidarnosti celotne Slovenije za 
odpravo posledic neurja imamo danes velike težave z nabavo živinske krme, 
koruze in drugih sestavin mešanic. 

Takšna neurejenost in pomanjkanje enakopravnega dogovarjanja na ne- 
urejenem jugoslovanskem tržišču za kmetijske pridelke in pomanjkljivosti pri 
uvozu koruze lahko v kratkem povzroči pretirano klanje živine v Pomurju. 
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Mnenja smo, da bi to imelo dolgoročne posledice za nadaljnji razvoj živinoreje 
v severovzhodni Sloveniji. 

Živinoreja v severovzhodni Sloveniji je eden izmed temeljev razvoja te 
pokrajine. To so razvojni cilji, katerim smo v srednjeročnem planu dali po- 
membno mesto. Mnogo naporov smo vložili pri selekcioniranju pasem živali, 
širjenju staleža živali, gradnji govedorejskih objektov, gradnji prašičjih farm 
in skupnih hlevov na vasi. Nadalje se še vlaga v poljedelske, govedorejske in 
prašičerejske objekte, silose za zrnje, skladišča in tako dalje. To so naložbe, 
ki so bile v letu 1978 vredne 730 milijonov dinarjev, v letu 1979 pa bodo vredne 
skupaj skoraj 400 milijonov dinarjev. 

V zvezi s tem bi rad opozoril še na naslednje: 
Cene koruze, cene sestavin za mešanice, standardno visoke cene repro- 

dukcijskih materialov se morajo kljub naporom naše pridelovalne in predelo- 
valne industrije, ki se dohodkovno povezujeta, pokazati pri uspešnosti organi- 
zacij združenega dela kot negativni poslovni rezultat ali pa kot izredno nizka 
reprodukcijska sposobnost. To pa pomeni veliko pomanjkanje investicijskih 
sredstev, ki so nujna za uskladitev zmogljivosti za rekonstrukcije in moderni- 
zacije ter za doseganje optimalne strukture proizvodnje. 

Menim, da smo si enakega mnenja, da se je takšnim težavam danes težko 
izogniti. V takšnih primerih bi morala celotna družba pomagati prebroditi 
težave in storiti čim več za to, da se ne ogrozijo razvojni cilji, saj vemo, da 
vsaka panoga gospodarstva vpliva na to, kako se bo razvijalo celotno narodno 
gospodarstvo. 

Iz planiranih investicij v primarni kmetijski proizvodnji, s katerimi za- 
gotavljamo predelovalni industriji surovine za predelavo in polno izkoriščanje 
zmogljivosti, so razvidne tudi potrebe po lastnih sredstvih, ki so potrebna za 
naložbe. Za zagotovitev uresničevanja ciljev razvoja na tem področju bi bilo 
potrebno v tekočem in v naslednjem letu zagotoviti lastna sredstva v višini 
192 milijonov dinarjev v družbenem sektorju in 17 milijonov dinarjev v za- 
sebnem sektorju. 

V proizvodnem delu agroživilskega kompleksa program teh naložb nikakor 
ne sme izostati, saj bi to pomenilo pomanjkanje surovin v predelavi, kar nam 
povzroča že sedaj, pri nepopolnem izkoriščanju zmogljivosti, določen del izgub 
pri predelavi mesa. 

Investicije s področja primarne kmetijske proizvodnje, to so usposabljanje 
in nakup zemljišč, obnove vinogradov in sadovnjakov, gradnja silosov, sušilnic, 
mešalnic in skladišč ter gradnja potrebnih objektov za živinorejo, pomenijo 
izvajanje planskih nalog kmetijske proizvodnje, zajete v srednjeročnem pro- 
gramu razvoja SR Slovenije. V primeru, da bi izostale, bi pomenile pomemben 
izpad količin hrane, ki bi jih naši proizvajalci morali zagotoviti v okviru plana 
za celotno republiko. 

Prepričani smo, da moramo investicijsko gradnjo nadaljevati v predvide- 
nem obsegu tudi zato, da utrdimo položaj kmetijstva in predelave kmetijskih 
pridelkov na daljši rok. Program takšne sanacije je bil potrjen tudi na ravni re- 
publike, to je v Gospodarski zbornici Slovenije, v Republiškem sekretariatu 
za kmetijstvo, Republiškem komiteju za planiranje in ne nazadnje tudi v 
Kmetijsko-živilski razvojni skupnosti. 

S škodo, prizadejano v neurju v letošnjem letu, in ostalimi prej omenje- 
nimi problemi so se pojavili pri izvajanju planiranih investicij tudi problemi 
v zvezi z zagotavljanjem lastnih sredstev. Poleg nizke akumulativnosti kmetij- 
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ske dejavnosti smo z izpadom pridelka utrpeli tudi izpad dohodka, ki bi ga 
lahko po programu namenili za lastno udeležbo. Tako je v letošnjem letu druž- 
beni sektor utrpel izpad dohodka oziroma lastnih sredstev v višini 64 330 000 din, 
čeprav je škoda, prizadejana po neurju, še mnogo večja. Zaradi tega se pojav- 
ljajo dodatne težave pri planiranju investicij v družbenem sektorju, podobno 
pa je tudi v zasebnem sektorju. Izhod iz nastale situacije iščemo skupaj s e- 
meljno pomursko banko in Ljubljansko banko Združeno banko. 

Za trenutno premostitev izpadlih sredstev za lastno udeležbo v višini 
21 295 000 dinarjev pri družbenem sektroju in 17 160 000 dinarjev pri zasebnem 
sektorju za investicije, ki so v teku, iščemo rešitev v premostitvenem kreditu 
in iz že združenih in neangažiranih sredstev v Ljubljanski banki Združeni 
banki. Trajno rešitev potrebnih sredstev in sredstva, ki bi jih potrebovali za 
realizacijo investicij v primarni kmetijski proizvodnji v naslednjem letu, iščemo 
v dogovoru s strokovnimi službami bank, v dodatnem združevanju sredstev 
temeljnih bank znotraj Ljubljanske banke — Združene banke. Temeljna po- 
murska banka teh sredstev sama ne more zagotoviti, čeprav ji samoupravni 
sporazum o naložbah v kmetijstvu to dopušča. 

Za takšno dodatno združevanje potrebnih sredstev investitorjem, ki so 
utrpeli škodo v neurju, potrebujemo širšo družbeno podporo pri samoupravnem 
sporazumevanju, ki mora slediti. 

Prepričani smo, da bomo tako podporo tudi dobili in da bomo lahko ures- 
ničili program naložb, ki so temelj celotnemu reprodukcijskemu kompleksu 
kmetijstva in predelave. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Naprej, prosim! Besedo ima 
tovariš Jože Pangerc, delegat za Zbor združenega dela s področja kmetijske de- 
javnosti, 4. okoliš! 

Jože Pangerc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupini delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije s področja 
gospodarstva, 24. okoliš, in kmetijske dejavnosti, 4. okoliš, sta razpravljali o 
osnutku zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane in se z njim v 
celoti strinjata. 

Se posebej je bila poglobljena razprava v zvezi s 5. in 7. členom predla- 
ganega zakona, z vidika problematike družbene proizvodnje mleka. 

Predsednik Emil Tomažič: Tovariš Pangrc, oprostite, da vas pre- 
kinjam, vendar smo pri 3. točki dnevnega reda. Vaša razprava se, kot vidim, 
nanaša na 6. točko, zato bi prosil, da pozneje vzamete besedo. 

Besedo ima tovariš Andrej Petelin, predsednik Zadružne zveze Slovenije. 

Andrej Petelin: Tovarišice in tovariši delegati! V razpravi o iz- 
vajanju akcijskega programa za izvajanje srednjeročnega programa na področju 
kmetijstva bi želel opozoriti na nekatera vprašanja, ki so po mnenju zadruž- 
nikov izredno pomembna. Ta vprašanja so prišla do izraza tudi v Zadružni 
zvezi Slovenije pri obravnavanju gradiv za današnjo sejo zbora. 

Menimo, da je bistvo pridelave in reje, pri kolikor toliko urejenih dohod- 
kovnih odnosih in spodbujevalnih ukrepih, predvsem stalnost in sprotno raz- 
reševanje žgočih problemov in obveznosti ter ne nazadnje ekonomski položaj 
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neke panoge, to pomeni kmeta ali delavca. Dosedanja praksa kaže, da šepamo 
prav tam, kjer teh vprašanj nismo urejali sproti. 

Brez dvoma je bilo v kmetijstvu Slovenije in Jugoslavije marsikaj naprav- 
ljenega. Z ustreznim spodbujanjem in tudi materialnimi ukrepi se je proiz- 
vodnja povečala, čeprav ne v načrtovanem obsegu. K temu so prispevale tudi 
razne vremenske ujme, čeprav prevečkrat slišimo, da tudi to pride včasih 
kmetijcu prav. 

Menim, da so bili v dosedanjih razpravah izpostavljeni v glavnem trije 
problemi: glede živinoreje, glede zemljišč in glede tržne pridelave žit. 

Govoril bi najprej o živinoreji, ki je naša glavna kmetijska dejavnost, saj 
daje več kot 80 % dohodka kmetijstvu in živilstvu. Skokovito naraščanje cene 
koruze, po rekordni letini, je spravilo celotno živinorejo v zelo hude težave. 
Enako velja za perutnino in prašičerejo, ki je skoraj v celoti odvisna od uvoza 
krme, in govedorejo, ki pridobiva veliko večino krme iz lastnih virov, uvaža 
pa samo za dopolnilno krmljenje za dosego boljših proizvodnih rezultatov. 

Po lanskoletni toliko razvpiti mlečni poplavi, ki je bila zaradi nepriprav- 
ljenosti mlekarn in prodaje mleka ter kakovostnih mlečnih izdelkov, in ne 
toliko zaradi nekaj odstotkov več pridobljenega mleka, smo se sedaj unesli, 
drugo leto pa bo zanesljivo že premalo mleka. Podobno kot za družbeno velja 
tudi za zasebno proizvodnjo. 

Danes imamo sicer več krav kot kdajkoli prej, kljub temu pa nazadujemo 
s staležem pitancev. Občutno se veča zakol telet, kar je slabo, saj tudi naj- 
razvitejše družbe niso toliko bogate, da bi lahko neprizadeto klale teleta. Naš 
potrošnik in še zlasti tisti, ki ima zamrzovalno skrinjo ter gostilničarji, je pri- 
pravljen plačati kakršnokoli ceno za takega teleta. Toda rejec večje teže ne 
zmore, saj ne moremo pričakovati, da bo rejec vložil v teleta približno 5 ali 
več tisoč dinarjev za dodatno rejo do 120 kg, po skoraj poldrugem letu ali 
nekaj manj pa bo dobil za svoje delo in krmo 5 do 7 tisoč dinarjev. Pri tem 
seveda ni upoštevana inflacija. Pri mleku ima rejec obračun in vsak mesec 
sproti denar, pri mesu pa šele, po 15 do 18 mesecih pa tudi več. 

V Zadružni zvezi menimo, da je naša tehnologija vzreje telet predraga. Re- 
diti teleta z mlekom na 120 kg in ga pozneje dati v pitališče, je preveliko raz- 
košje. To lahko plačajo le lastniki zamrzovalnih skrinj in nihče drug. Zato 
bomo skušali prevzeti čimveč telet, to smo si dali v naš načrt in to bi morali 
spodbujati tudi z raznimi premijami. Krmiti pa bomo morali z raznimi na- 
domestki. 

Dosti govorimo tudi o dohodkovnih odnosih. Toda doslej jih imamo raz- 
meroma zelo malo. Vsak ljubosumno varuje svoj položaj, ki ga je dosegel in ki 
največkrat gre na škodo pridelovalcev. Običajno so se dohodkovni odnosi ure- 
jali tako, da so se od dosežene cene odbijali stroški za veletrgovino, trgovino, 
predelavo, in kar je ostalo, na kmetijsko organizacijo, in kar je še od tega 
ostalo, je dobil rejec oziroma pridelovalec. Zakaj teh odnosov ne uredimo tako, 
bi se lahko kdo vprašal, kot v vinogradništvu, kjer so pridelovalci in proda- 
jalci v skupnih organizacijah, če pa niso, zakaj ne delujejo po dohodkovnih 
načelih. O tem ne moremo govoriti v govedoreji, zaradi tega, ker je tudi skoraj 
celotna naša mesna industrija v izgubi. Vsi pač tožimo o nerentabilnosti, ki 
pa nujno vodi k zmanjšanju reje, predvsem pitancev. 

Žgoče probleme v živinoreji skušamo pogosto reševati z raznimi nadome- 
stili, ki pa žal kasnijo in nimajo pravega učinka. Premije in razna družbena 



8. seja 127 

nadomestila se izplačujejo po večmesečnih zaostankih, pogosto tudi daljših kot 
pol leta. 

Zaostajamo tudi v tržni predelavi žit. Čeprav je bil načrt, po mojem 
mnenju, presmelo zastavljen, smo ga vendarle podpisali vsi, ker smo pač ra- 
čunali nekoliko drugače. Žita so tržno blago velikih posestev ali pa v našem 
primeru, zamenjava za krmila. Naš največji pridelovalec žit je Pomurje. Po- 
vprečno pride v Pomurju po eni od analiz na kmetijo približno 3 ha obdelo- 
valnih površin in 3,3 za delo sposobnih ljudi. Zaradi mehanizacije je potrebno 
pri predelovanju žit zelo malo delovne sile. Ljudje pa morajo delati. Zato ni 
pričakovati, da bomo s takih kmetij, ki hočejo zaposliti delovno silo tudi v 
živinoreji ali kje drugje, dobili tudi pomembnejše žitne presežke, saj jim ni- 
smo sposobni nadomestiti žit z drugimi krmili. Za to so se prizadevale poslovne 
skupnosti, žitne poslovne skupnosti, Gospodarska zbornica in Zadružna zveza, 
vendar zaman, saj so krmila občutno predraga in je mnogo cenejše za pri- 
delovalca, da krmi tudi s pšenico in z drugimi žiti. 

V zvezi s tem upam, da bodo predloženi zakoni prispevali k večji pri- 
delavi zlasti na tistih površinah, ki so danes premalo izkoriščene. 

Razpravo bi zaključil s tem, da je izredno pomembno vprašanje usklaje- 
vanja cen s pridelovalnimi stroški. V zadružništvu se nikdar nismo zavzemali 
samo za višanje cen, temveč smo vedno postavljah to vprašanje kot vprašanje 
usklajevanja z ostalim gospodarstvom in s pridelovalnimi stroški, tako da ima 
tudi človek, najsi bo to v družbeni ali v zasebni proizvodnji, svoj gospodarski 
in družbeni interes, da v tej proizvodnji tudi ostane. V nasprotnem primeru, 
ko bo sedanja generacija v zasebnem sektorju odšla, in če ne bodo imeli mladi 
pravega gospodarskega interesa, potem lahko pričakujemo v prihodnjih letih 
težke posledice. Že danes vidimo, da nam specializacija v kmetijstvu ne gre 
tako, kakor bi bilo treba, zaradi najrazličnejših pretresov v posameznih kme- 
tijskih panogah. Mladi rod se bo odločal glede na dohodke in socialno varnost 
zato moramo v vseh naših organizacijah napraviti, kar se največ da, tudi v 
vseh asociacijah, vključno z Zadružno zvezo, da dejansko uredimo naše kmetij- 
stvo tako, da bo dobil ustrezen kos kruha vsak, ki bo hotel v kmetijstvu de- 
lati še naprej. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Kdo še prosim želi besedo? 
Glede na nekatera konkretna vprašanja oziroma predloge, ki morebiti niti 

niso neposredno povezani z obravnavano točko dnevnega reda, zadevajo pa 
kmetijstvo, kot so na primer predlogi tovariša Skulja glede uvoza koruze ali 
zahteva istega delegata, da naj Zbor združenega dela na podlagi posredovane 
problematike sprejme konkretna stališča za hitro rešitev problemov živinorej- 
ske proizvodnje, menim, da bi bilo koristno, če bi predstavnik Izvršnega sveta 
o tem kaj povedal. 

Prosim, besedo ima tovariš Ivo Marenk, republiški sekretar za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano! 

Ivo Marenk: Menim, da je postavljeno vprašanje glede družbene pro- 
izvodnje mleka in mesa v tem trenutku dejansko kritično vprašanje dohod- 
kovne, socialne in razvojne stabilnosti celotnega slovenskega kmetijstva. Ne le 
zaradi dejstva, ki ga je tovariš Petelin omenil, da 80 % dohodka izvira iz ži- 
vinoreje, temveč zaradi tega, ker so vsa dogajanja v živinoreji v glavnem 
dolgoročna. Zaradi tega ne bi smeli dopustiti, da pride do upada proizvodnje, 
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bodisi v proizvodnji mesa, še zlasti pa ne v družbeni proizvodnji mleka, ker 
je ta proizvodnja zaradi napredka tehnologije in modernizacije dejansko infra- 
struktura celotne kmetijske proizvodnje v Sloveniji. 

V tej zvezi je mogoče potrebno podčrtati, da je raven produktivnosti na 
novih farmah zaradi uvajanja nove kakovostnejše črede in pomembnega iz- 
boljšanja kakovosti pridobljene krme dejansko na višku. Ker doseženih rezul- 
tatov na teh farmah v tehnološkem smislu najbrž ni mogoče več bistveno iz- 
boljšati, je v tem trenutku mogoče ukrepati predvsem za razreševanje vpra- 
šanja krme, ki jo je potrebno dodajati. V tem smislu bi vas želel obvestiti, da 
je v Zveznem izvršnem svetu na predlog našega Izvršnega sveta v teku raz- 
reševanje vprašanja uvoza koruze. Naša ocena je, da je to v tem trenutku 
edina smotrna rešitev za stabilizacijo tržnih razmer na tem področju. 

Ne glede na to pa v zvezi z družbeno mlečno proizvodnjo in tudi celotno 
živinorejsko proizvodnjo velja ugotoviti, da še ni dokončno rešeno vprašanje 
rizičnega sklada v okviru celotnega kompleksa. To je eno od temeljnih vpra- 
šanj dolgoročnejše stabilnosti, seveda ob dograditvi zmogljivosti v predelavi, 
ki naj bi omogočile nadaljnjo razširitev ponudbe. 

Naša ocena je, da je potrebno v tem smislu doseči kompleksnejše povezo- 
vanje z agroživilskim gospodarstvom drugih republik in pokrajin in za ta 
namen okrepiti redne stike Izvršnega sveta, kot tudi stike Gospodarske zbor- 
nice in Zadružne zveze, in sicer v smislu olajševanja bilateralnih povezav go- 
spodarskih organizacij združenega dela. V tem smislu kaže ustvarjati trajnejšo 
podlago dohodkovne soodvisnosti, seveda ob spoštovanju pravic delovnih ljudi 
Vojvodine, predvsem da si tudi sami ustvarjajo dolgoročno podlago svojega 
razvoja za nadaljnjo pridelavo koruze. Upoštevajoč agroživilski dogovor za ob- 
dobje 1976—19-80 ne moremo mimo dejstva, da le naročena proizvodnja, le do- 
hodkovno povezovanje in skupno vlaganje v proizvodnjo v tem območju daje 
dolgoročno jamstvo za odpravo neskladja med omejeno rastlinsko proizvodnjo 
v Sloveniji in razvito živinorejsko bazo. 

Pri tem je mogoče potrebno podčrtati, da nikdar ni bilo in najbrž tudi v 
bodoče ne bo vprašanje razreševanja ekonomskega položaja družbenih farm 
samo stvar delavcev teh organizacij. To vprašanje bo po našem mnenju tudi 
v bodoče razreševano prek sistema in politike intervencij, na način, ki bo spo- 
štoval minulo delo delavcev teh farm in seveda dejstvo, da to infrastrukturo 
tudi materialno revaloriziramo. 

V zvezi s celovitim položajem kmetijstva v najpomembnejših slovenskih 
kmetijskih regijah pa menim, da velja tudi v Skupščini opozoriti, da nekoliko 
zaostajamo pri organiziranju in konkretnem pristopu do kmeta s strani po- 
speševalne službe, da zaostajamo glede obsega proizvodnje ter glede vprašanja 
inovacij v proizvodni proces. Tudi združevanje sredstev za naložbe za odprav- 
ljanje prevelikih kreditnih obremenitev v tem trenutku ne poteka tako, da bi 
se povečeval delež živilske industrije in trgovine. Ker je problem samofinan- 
ciranja v agroživilskem kompleksu nedvomno odprt, so v teku, kot vam je 
znano, nekatere razrešitve na področju primarne delitve. Očitno je, da se bo 
potrebno zaradi dejansko slabe letine krmnih žit v Jugoslaviji tudi izredno 
organizirati v agroživilskem kompleksu in najbrž sprejeti v skladu z letošnjo 
resolucijo tudi nekatere pomembne ukrepe, da ne bi bila dolgoročno prizadeta 
materialna podlaga dela in življenja ljudi, ki delajo na tem področju. Hvala. 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želi še kdo besedo, prosim? 
Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, 
da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela sprejema poročilo o izvajanju akcijskega programa 
za izvajanje dogovorov o temeljih družbenega plana Jugoslavije za razvoj agro- 
industrijskega kompleksa v obdobju 1976—1978 ter ugotovitve, mnenja, sta- 
lišča in predloge Odbora za agrarno politiko in Odbora za družbenoekonomski 
razvoj. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj pri pripravi in oblikovanju re- 
solucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976 do 
1980 v letu 1979 upošteva ugotovitve, ocene, predloge in pripombe, dane v 
razpravi na seji zbora in na sejah delovnih teles, kot tudi stališča in zaključke 
z dne 3. oktobra 1978, ki so jih sprejeli Izvršni odbor Združenja temeljnih orga- 
nizacij združenega dela kmetijstva in živilstva, Izvršni odbor Kmetijsko-živil- 
ske razvojne skupnosti Slovenije in Upravni odbor Zadružne zveze Slovenije. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev k temu sklepu? Če nihče, 
bi prešli na glasovanje. Opozarjam, da glasujejo samo delegati, ki so predložili 
delegatsko pooblastilo. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (145 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? {Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 
Odrejam 30-minutni odmor. 

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

Predsednik Emil Tomažič: Tovarišice in tovariši delegati! Nadalju- 
jemo sejo zbora. 

Prehajam na 4. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o združevanju kmetov. 

Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, ki je za svoja predstavnika določil tovariša Iva 
Marenka, člana Izvršnega sveta in republiškega sekretarja za kmetijstvo, goz- 
darstvo in prehrano in Marka Soka, republiškega podsekretarja v Republiškem 
sekretariatu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. Z dopisom z 
dne 17. 10. 1978 ste prejeli pripombe in predloge Sveta za družbenoekonomske 
odnose v kmetijstvu, gozdarstvu in na vasi Republiške konference Socialistične 
zveze delovnih ljudi Slovenije. Prejeli ste tudi poročilo Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose Družbenopolitičnega zbora, v katerem so vsebovana sta- 
lišča, ki naj jih sprejme Družbenopolitični zbor. 

Danes ste prejeli na klop obvestilo Družbenopolitičnega zbora o tem, kakšno 
stališče je sprejel glede tega zakona, ki ga je obravnaval v smislu drugega od- 
stavka 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije na seji dne 27. 10. 1978. 

Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za agrarno politiko in Odbor za 
družbenoekonomski razvoj našega zbora, ki sta dala skupno poročilo, ter Za- 
konodaj nopravna komisija Skupščine SR Slovenije, ki je prav tako dala po- 
ročilo. Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci od- 
borov in Komisije še ustno dopolniti poročilo? (Ne želijo.) 

9 



130 Zbor združenega dela 

Pričenjam razpravo. Nekaj delegatov je že prijavljenih. Besedo ima tovariš 
Jože Skulj, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 23. okoliš! 

Jože Skulj: Tovariši delegati, tovarišice delegatke! Delegacija za 
Zbor združenega dela občine Kočevje in Ribnica predlaga k 43. členu osnutka 
zakona o združevanju kmetov naslednje: 

Obvezno članstvo v temeljnem obratu kooperantov (TOK) v gozdarstvu 
je nerealno, zaradi nujnosti osebnega izjavljanja članov in izvajanja referendu- 
mov v smislu splošnih samoupravnih aktov TOK v gozdarstvu. 

Prav tako je naša delegacija mnenja, da tudi prostovoljno članstvo v 
gozdarstvu ne bi imelo popolnega uspeha, Jser bi omogočilo izločanje iz član- 
stva tudi pomembnih blagovnih gozdnih proizvajalcev. Zato smo mnenja, da 
se z zakonom o gozdovih uredi obvezno članstvo v TOK za vse pomembne bla- 
govne proizvajalce lesa. Zato bo potrebno tolmačenje, kdo se šteje za pomemb- 
nega blagovnega proizvajalca, vsem kmetom lastnikom gozdov, ki niso po- 
membni blagovni proizvajalci, pa naj se omogoči, da se lahko prostovoljno 
vključijo v članstvo TOK. 

Na ta način bi se v celoti omogočilo samoupravno organiziranje kmetov 
v smislu nujnega vključevanja v dolgoročno sodelovanje pomembnih blagov- 
nih proizvajalcev, hkrati pa ne bi bila izključena možnost vključevanja ostalih 
kmetov lastnikov gozdov, ki to prostovoljno želijo. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Minka 
Krvina, delegatka za Zbor združenega dela s področja kmetijstva, 2. okoliš! 

Minka Krvina: Tovarišice in tovariši delegati! Kot kmetica in ne- 
posredna proizvajalka iskreno podpiram poročila skupščinskih odborov, ki so 
v razpravi o gradivih za današnje zasedanje zbora dopolnili osnutke zakonov 
s problematiko kmečke žene-proizvaj alke in ji dali mesto enakopravne de- 
lavke v združenem delu. 

K posameznim osnutkom zakonov pa ima delegacija 2. okoliša naslednje 
pripombe: 

K zakonu o kmetijskih zemljiščih. 
K 4. členu: Upošteva naj se varianta, ki dopolnjuje glavno in dopolnilno 

dejavnost po prvi alinei prvega odstavka tega člena, ki jo določi skupščina 
občine. 

K 144. členu: Občani morajo prilagoditi obseg svojih zemljišč v roku dveh 
let od uveljavitve tega zakona. Tretji odstavek naj se črta. 

Podpiramo predlog, ki je nakazan v obrazložitvi sedmega odstavka dru- 
gega poglavja, pri vprašanju o nadaljevanju melioracij v zasebnem kmetijstvu. 
Ce obseg zemljišč presega maksimum, se da razlika v dolgoročno upravljanje 
na podlagi kooperacijskega sodelovanja. 

K osnutku zakona o združevanju kmetov. 
K 35. členu: Ta člen naj se črta, ker je vsebina že zajeta v drugih členih. 
K 43. členu: Varianta naj odpade. 
K osnutku zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane. Menimo, 

da je zakon preveč načelen in premalo opredeljuje namene sredstev, kar je 
bilo v tezah bolj konkretno opredeljeno. Kolikor se bo uporabljal 2. člen tega 
zakona, naj se najkasneje v začetku koledarskega leta opredeli višina nadome- 
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stila, ali v obliki premije ali regresa v proizvodnji kakor tudi v porabi hrane. 
Na primer premija za pitanje živine. 

K osnutku zakona o preživninskem varstvu kmetov. 
K 6. členu: V poštev za preživninsko varstvo naj pridejo vsi, ki imajo 

status kmeta, ne glede na površino obdelovalnih zemljišč, in nimajo dohodka 
iz drugega naslova. 

Predlagamo, da se starostna meja pomakne s 65 na 60 za moške, s 60 na 
55 let za ženske. 

K 10. členu: Ta člen naj se spremeni tako, da se preživnina poveča pri 65 
letih za 20 %, pri 70 za 25 %, pri 75 letih pa za 30 %. 

Pri določanju pogojev za preživnino je nujno vključiti tudi tiste kmete, 
ki so zaradi urbanizacije v zadnjih 15 letih odstopili zemljišča pod neustreznimi 
pogoji. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Besedo ima tovariš Jože Kreč, delegat 
za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 34. okoliš! 

Jože Kreč: Pripombe k zakonu o spremembi in dopolnitvi zakona o 
kmetijskih zemljiščih. 

Predsednik Emil Tomažič: Oprostite, to je naslednja točka. Sedaj 
obravnavamo 4. točko, in sicer osnutek zakona o združevanju kmetov. 

Jože Kreč: Konkretno bi bilo treba v zakonu opredeliti, kaj je zdru- 
ženi kmet, predvsem takrat, ko ostanejo zaradi smrti staršev mladoletni otroci. 
Ali se nanje avtomatično prenaša svojstvo združenega kmeta? To naj bi veljalo 
tudi za tiste, ki zaradi starosti ali onemoglosti ne bi mogli več delati. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Franc 
Cafnik, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 16. okoliš! 

Franc Cafnik: Tovarišice in tovariši delegati! Na podlagi razprave 
o temeljni organizaciji kooperantov in temeljni organizaciji združenega dela 
gozdarstva ter po uskladitvi stališč, daje konferenca delegacij Gozdnega go- 
spodarstva Maribor k 43. členu naslednji predlog: 

V celoti se strinjamo z ugotovitvijo Zakonodajno-pravne komisije, da va- 
rianta k 43. členu ni sprejemljiva. Gospodarjenje z gozdovi se je v zadnjih 
letih dokaj stabiliziralo, kar se vidi po doseženih rezultatih pri organizaciji 
gozdnogospodarskih območij, naraščanju tržne proizvodnje in uspešni preskrbi 
lesno-predelovalne industrije, kot tudi pri izvajanju načrtov za krepitev pro- 
izvodnih zmogljivosti vseh gozdov. 

Variantno besedilo bi vneslo samo nemir in dvome v dosedanjo organiza- 
cijsko obliko zasebnega sektorja gozdarstva v naši republiki. Tako stanje bi 
spretno izkoristile, sicer maloštevilne, vendar še prisotne nasprotne sile orga- 
niziranega dela v gozdarstvu ter oskrbe naše industrije s surovino. Če so na- 
pake ali nepravilnosti v organizaciji ali v dohodkovnih odnosih in se zaradi 
tega pojavljajo drugačna stališča glede načel skupnega gospodarjenja z gozdovi, 
te izhajajo iz nezadostne poučenosti in seznanjenosti z vsemi možnostmi samo- 
upravnega organiziranja gozdarstva zasebnega sektorja po dosedanjih pred- 
pisih v gozdarstvu. 

9« 
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Zato menimo, da je naš predlog, da se varianta opusti, še dodatno ute- 
meljen. Če želimo doseči stabilnost te panoge, ki je neposredno povezana s 
kmetijstvom, potem je prav, da čimmanj posegamo v organiziranost te pro- 
izvodnje, ki se je začela pospešeno izvajati. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi besedo? Besedo 
ima tovariš Andrej Petelin, predsednik Zadružne zveze Slovenije! 

Andrej Petelin: Tovarišice in tovariši delegati! Predloženi zakon 
daje celovito podlago za čim hitrejšo preobrazbo družbenih in gospodarskih 
odnosov na vasi. To velja tudi za druge zakone, ki so danes na dnevnem redu, 
zato je razumljiv velik interes, ki so ga pokazali kmetje v javni razpravi, še po- 
sebej v Socialistični zvezi. Kljub temu, da je bila javna razprava v sicer za 
kmetijstvo najbolj neprimernem času, to je v času sezone, je bila v vseh za- 
družnih organizacijah izredno živa. Za zadružne organijzacije štejem kmetijske 
zadruge, temeljne zadružne organizacije ter temeljne organizacije kooperantov 
kmetijstva in gozdarstva. 

V tem zakonu so, vsaj po naši oceni, najširše možnosti za vse, ki imajo 
interes, da se v kakršnikoli obliki povezujejo, združujejo svoje delo, sredstva, 
pa tudi zemljo. Oblike so različne, cilj je pa isti: da zasebno kmetijsko proizvod- 
njo čimbolj posodobimo in organiziramo v skladu z našimi samoupravnimi so- 
cialističnimi načeli. 

Največ razprav je bilo prav gotovo o tem, kdo je združeni kmet. Menim, 
da daje osnutek zakona dobro podlago, da se te stvari, kolikor se le da, naj- 
boljše rešijo v skladu s časom, še posebej zato, ker ne izhaja iz lastništva, tem- 
več dejansko iz proizvodnje, iz osebnega dela in njegovega združevanja, razen 
v primerih, kjer gre za ostarele kmete, ki več ne morejo delati, ali za mlado- 
letne otroke, ki bodo nadaljevali delo na kmetiji. S predloženim osnutkom za- 
kona bodo dobile tudi kmečke žene in mladina na kmečkih gospodarstvih po- 
polnoma enak položaj. Seveda bodo o tem še razprave, tudi v tej smeri, da bi 
bilo potrebno za vsakega udeleženca, to se pravi za vsakega družinskega člana 
ene kmetije, ugotavljati dohodek v delovni organizaciji, to je v zadrugi ali v 
temeljni organizaciji kooperantov. To bi seveda pomenilo, da je potrebno 
za vsak kilogram mesa ali vsak liter mleka deliti dohodek na toliko delpv, 
kolikor je zaposlenih članov v določenem gospodarstvu. Verjetno bi to po- 
večalo administrativne stroške do te mere, da bi se postavilo vprašanje, kakšen 
bi bil potem končni učinek. Vsekakor bo to vprašanje potrebno urediti tako, 
da bodo vsi člani gospodinjstva sodelovali pri celotnem samoupravnem odlo- 
čanju in tudi dobivali dohodek v skladu s svojim prispevkom. 

Naslednje vprašanje, o katerem bi rad govoril, se nanaša na temeljno za- 
družno organizacijo in temeljno organizacijo kooperantov. Popolnoma pravil- 
no stališče je, tega v celoti podpira tudi Zadružna zveza, da sta v popolnoma 
enakem položaju temeljna zadružna organiazcija in temeljna organizacija ko- 
operantov in da morata poslovati po enakih načelih glede delitve dohodka. Zav- 
zemamo se za temeljne zadružne organizacije in temeljne organizacije koope- 
rantov, in sicer za njihovo organizacijo po teritorialnem načelu, razen v dolo- 
čenih izjemah, kot je na primer pri perutninarstvu. Kolikor bi se odločili za 
specializirane proizvodne temeljne organizacije kooperantov, bi se lahko zgo- 
dilo, ker ima zadruga poleg gospodarske funkcije tudi družbene funkcije na 
vasi, da bi se vsi najmočnejši pridelovalci in rejci združevali v svoje temeljne 
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organizacije in bi dejansko vse investicije in dohodek dobili od te organizacije, 
medtem ko bi ostali del, se pravi ne toliko produktiven, včasih tudi siromašen, 
ostal v breme zadružni organizaciji. Zato se zavzemamo za teritorialne organi- 
zacije, razen določenih izjem. Da ne bi kdo očital, da se zapira tržišče, pred- 
vsem v smislu zakona o prometu s kmetijskimi pridelki, pa naj bi imele zadru- 
žna organizacija, temeljna organizacija kooperantov in druge organizacije, ki 
poslujejo na vasi, možnosti, da sklepajo kooperacijske pogodbe in se povezu- 
jejo s teritorialno organizacijo in jo obveščajo o tem, kaj nameravajo vložiti 
v kmetijsko proizvodnjo v določeni vasi oziroma na področju krajevne skup- 
nosti. V nasprotnem primeru bi bile te organizacije brez vsakih obveznosti, 
teritorialna organizacija združenih kmetov pa bi morala prevzeti vse gospo- 
darske in družbene funkcije, ki so opredeljene v zakonu o združenem delu. 

Obširna razprava je bila tudi glede prostovoljnega članstva v temeljnih 
organizacijah kooperantov v gozdarstvu, za katerega se zavzema tudi Zadruž- 
na zveza. Pri tem ne smemo misliti, da bi bili dolžni izvajati skupno gospodar- 
jenje in vse ostalo, kar je v skladu s samoupravnimi sporazumi, le tisti kmetje, 
ki bi se prostovoljno včlanili v temeljno organizacijo kooperantov, vsi ostali pa 
bi imeli prosto pot za prekupčevanje in druge špekulacije. V zvezi s tem bi le 
poudaril, da si je težko zamisliti samoupravno odločanje v obratih za koopera- 
cijo v gozdarstvu, ki imajo ponekod tudi 10 000 članov ali kooperantov oziroma 
celo več. Zato je prevladalo mnenje, da je zadeve potrebno urediti tako, da 
bi vse obveznosti, ki bi jih sprejeli prostovoljno združeni člani in ki se na- 
našajo na upravljanje z gozdovi, veljale tudi za ostale, ki niso člani. 

Ne bi govoril posebej o dohodku, kar je novost v primerjali z zakonom iz 
1972. leta in kar bo pomenilo precej dela za naše organizacije in tudi za Za- 
družno zvezo. Po mojem prepričanju je to najtežje vprašanje v našem zadruž- 
ništvu. 

Glede obdavčevanja smo bili mnenja, da ne sodi v ta zakon in naj se snov 
pač ureja po predpisih, ki veljajo za ostale državljane. Pri tem so bila mnenja 
različna, ne zaradi tega, ker bi bili kmetje proti obdavčevanju ustvarjenega 
dohodka, bolj zaradi tega, kako to izpeljati po tehnični plati, ko vemo, da 
naše davčne službe dejansko ne obvladajo niti obrtnikov, ki jih je neprimerno 
man. V drugih državah, ki imajo obdavčevanje po dohodku tudi v kmetijstvu, 
delujejo za to posebne službe. 

Tovarišice in tovariši delegati! Želel sem le opozoriti na omenjene prob- 
leme. Zadružna zveza pa se seveda obvezuje, da bo skupaj s svojimi članicami 
takoj po sprejetju zakona napravila s posebnim programom in aktivnostjo in 
s pomočjo Socialistične zveze in Sindikatov ter drugih upravnih organov prav 
gotovo vse, da bo ta zakon popolnoma zaživel, ker ga sprejemamo kot veliko 
pridobitev za nadaljnji razvoj v našem kmetijstvu. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Se kdo želi besedo? Prosim! 
Besedo ima tovariš Jože Spindler, delegat za Zbor združenega dela s področja 
kmetijstva, 7. okoliš. Tudi on želi razpravljati o vseh kmetijskih zadevah 
hkrati. 

Jože Spindler: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov s področja kmetijstva, 7. okoliš, za Zbor združenega dela 
je obravnavala osnutke zakonov s področja kmetijstva na svojih sejah dne 18. 
in 25. oktobra 1978. Skupina je razpravljala o osnutku zakona o združevanju 
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kmetov, osnutku zakona o kmetijskih zemljiščih, osnutku zakona o preživnin- 
skem varstvu kmetov, osnutku zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi 
hrane ter predlogu za izdajo zakona o sistemu obrambe pred točo. 

Skupina delegatov se je predvsem usmerila v to, ali so in v kolikšni meri 
upoštevana stališča s posvetovanja, ki ga je Pomurski medobčinski svet Socia- 
listične zveze delovnih ljudi organiziral dne 30. 6. 1978 o tezah za pripravo 
kmetijskih zakonov. 

Naša skupina delegatov meni, da so osnutki usklajeni s težnjami, kriteriji 
in predlogi iz javne razprave in da predstavljajo temelje za pripravo predlo- 
gov zakonov. Kljub oceni, ki je bila dana, pa predlagamo, da se upoštevajo 
tudi stališča, ugotovitve ter pripombe, ki jih je poslal Republiški skupščini 
Pomurski medobčinski svet SZDL, ter stališča in pripombe zborov Skupščine 
občine Murska Sobota. 

Nadalje naša skupina delegatov podpira, da se zakon o združevanju kme- 
tov sprejme v skladu z ustavnimi načeli in določbami zakona o združenem delu 
ter da ureja združevanja kmetov v kmetijskih zadrugah in drugih oblikah 
združevanja, kakor tudi proizvodno sodelovanje kooperantov z organizacijami 
združenega dela na načelih prostovoljnosti, enakopravnosti in vzajemnosti, pa 
tudi skupne odgovornosti. 

Za zakon o kmetijskih zemljiščih menimo, da vsebuje novosti, ki bodo ko- 
ristile hitrejšemu razvoju kmetijstva. Pri tem je delegacija največ pozornosti 
posvetila opredelitvi statusa kmeta. Menimo, da bi v zakonu morali natanč- 
neje opredeliti ta pojem. Ugotavljamo, da osnutek zakona glede tega ni dosle- 
den in da status kmeta lahko dobi prav vsak lastnik zemlje. S predlaganimi 
določbami ne uveljavljamo načela zemljo tistemu, ki jo obdeluje. 

Nadalje ugotavljamo, da bi morala pri melioracijah več sofinancirati širša 
družbena skupnost, saj je sedaj le 40 % nepovratnih sredstev za zasebni sektor 
ter 30% nepovratnih sredstev za družbeni sektor, kar pa je v današnjem 
času v boju za hrano vsekakor premalo. 

Pri zakonu o preživninskem varstvu kmetov ima naša delegacija pripombo, 
da je preživnina za oddano zemljišče prenizka. Menimo, kjer obstaja družbeni 
interes za nakup zemlje, da je njena prometna vrednost že sedaj tako visoka, 
da preživnina ne bo dosegla niti zneska, ki ga daje glavnica z obrestno mero. 
Zaradi tega bi morala biti preživnina vsaj v takšni višini, kot je minimalna 
delavska pokojnina. 

Pri osnutku zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane smo 
mnenja, da bi bilo potrebno v zakonu dati prednost tistim investicijam, ki se 
uveljavljajo na podlagi zakona in za izvajanje srednjeročnega plana. Razlog 
za tako stališče je v tem, da vsakoletno predpisovanje ali čakanje na predpis 
ustvarja negotovost pri proizvajalcih in škoduje dolgoročnejšim proizvodnim 
usmeritvam. 

Naša delegacija podpira predlog za izdajo zakona o sistemu obrambe pred 
točo, vendar menimo, da ostaja nejasno vprašanje investiranja v osnovno 
mrežo, objekte, radarske naprave, komunikacijske naprave in podobno. Pred- 
lagamo, da osnovno mrežo financirajo družbenopolitične skupnosti, predvsem 
republika, kakor je to urejeno v drugih republikah. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Naprej prosim! Kdo želi 
razpravljati? Besedo ima tovariš Jože Maljevič, delegat za Zbor združenega 
dela s področja kmetijstva, 9. okoliš! 
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Jože Maljevič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Naša skupina delegatov, daje naslednje pripombe in predloge: 

K zakonu o združevanju kmetov. V vseh razpravah na terenu je prevla- 
dalo enotno mnenje, da naj se črta 138. člen, ki predvideva obdavčevanje kme- 
tov po dejanskem dohodku. Predsednik Zadružne zveze je o tem že govoril in 
ga v celoti podpiram. S tem členom v bistvu stimuliramo nedelavce in odvra- 
čamo kmete od zadrug, ki naj bi bile osnova povezovanja in vključevanja v 
skupno proizvodnjo. Ta dohodek se bo namreč lahko najbolj zanesljivo ugo- 
tavljal le v zadrugah, tako da bodo na boljšem vsi tisti, ki bodo prodajali svoje 
pridelke mimo zadrug. 

V 4. členu zakona o kmetijskih zemljiščih bi morali pogoje za pridobitev 
statusa kmeta bolj podrobno določiti. 

V 31. členu zakona o kmetijskih zemljiščih bi po mnenju delegacije mo- 
rali dopolniti določbo s tem, da se lahko knjiži lastninska pravica na posest- 
nika, ki izpolnjuje ostale pogoje iz tega člena in ima status kmeta. 

V zvezi s tem zakonom delegacija sprašuje, ali veljajo za agromelioracije 
vsa določila kot za hidromelioracije. Smiselno namreč to ne ustreza v celoti. 

Po mnenju delegacije bi se morala sredstva, ki se namensko zbirajo za 
cenejše pridelovanje hrane, uporabljati izključno v kmetijstvu, ne pa tudi v 
proizvodnji reprodukcijskega materiala in v trgovini. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi besedo? Želi 
besedo predstavnik predlagatelja? Besedo ima tovariš Ivo Marenk, član Izvrš- 
nega sveta in republiški sekretar za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano! 

Ivo Marenk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Očitno 
je, da se bo v nadaljnjih razpravah do priprave predloga zakona o združevanju 
kmetov izoblikovalo še nekaj vprašanj, ki jih bo potrebno do konca razčistiti. 
V zvezi z odprtimi vprašanji, ki se vseskozi pojavljajo, pa bi opozoril na na- 
slednje: 

Premalo bi bilo zgolj ugotoviti, da kmečka žena in člani družine dobivajo 
z novim zakonom možnost, da postanejo člani zadružnih organizacij. Želel bi 
posebej podčrtati, da je že doslej, po uveljavitvi zakona o združenem delu in 
celo po starem zakonu o združevanju kmetov ta možnost obstajala. Očitno je, 
da gre pri tem za širše vprašanje, to je za vprašanje družbenopolitične aktiv- 
nosti v krajevni skupnosti in v občini za pritegnitev žena, kot seveda tudi za 
ustvarjanje ustrezne ekonomske, socialne in družbene klime v zadružnih orga- 
nizacijah. Na ta način kaže ustvariti dejanske družbene pogoje, ne le formalne, 
ki naj" bi jih dal zakon za to, da se žena vključi v zadružne organizacije. S sa- 
mim zakonom to vprašanje ne bo razrešeno. 

Glede gozdarstva menim, da bi se veljalo dogovoriti v tem smislu, da 
vprašanje organiziranosti temeljnih organizacij kooperantov v gozdarstvu de- 
jansko uredimo v zakonu o gozdovih in da se danes dogovorimo, da se ne 
vračamo več nazaj pred leto 1970, ko smo zaključili s skupščinskimi stališči 
razpravo v celotnem reprodukcijskem kompleksu lesa. Prava naloga, ki sedaj 
sledi, je krepitev samoupravne naravnanosti in prakse v gozdnogospodarskih 
organizacijah. Na tej osnovi je seveda potrebno obdržati vse tiste pravno for- 
malne rešitve, ki omogočajo uveljavljanje skupnega gospodarjenja z vsemi 
gozdovi v Sloveniji. Menim, da je vprašanje krepitve samoupravnih odnosov 
znotraj teh organizacij dejansko vprašanje večje navzočnosti tako Socialistične 
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zveze v teh organizacijah kot tudi vprašanje nadaljnjega usmerjanja posamez- 
nih organizacij kooperantov in celotnih gozdnogospodarskih organizacij v uve- 
ljavljanje teh odnosov. 

Želim posebej poudariti, da vprašanje 138. člena osnutka zakona velja poj- 
movati kot^ družbenoekonomski odnos. Pri tem gre za razmišljanja, ki so na- 
vzoča v širših kmetijskih in agroživilskih krogih, da mora kmet dobiti možnost, 
da na podlagi lastnega dohodka in seveda v sorazmerju z ustvarjenim dohod- 
kom. postavlja okvire svoje socialne varnosti. 

V zvezi s položajem kmečke žene velja tudi opozoriti, da gre za ugotav- 
ljanje dohodka za osebnega zavezanca in ne več za kmetijo kot celoto. Gre 
tedaj za dejanski obračun dohodka na posameznega člana gospodinjstva, ki 
svoje delo združuje bodisi v okviru zadruge bodisi si deli dohodek skupno z 
drugimi družinskimi člani. V tem smislu je seveda mogoče samo s čistimi ra- 
čuni, tudi v okviru kmetije, da tako rečem, ustvarjati ta novi družbenoekonom- 
ski položaj, za katerega se zavzemamo. 

V okviru razprav, ki smo jih doslej imeli, je še vedno nekaj nerešenih 
vprašanj glede ugotavljanja dohodka, ki vsebuje poleg osebnega dohodka tudi 
amortizacijo in sredstva za razširjeno reprodukcijo oziroma materialno osnovo 
dela v okviru zadruge ali na kmetiji. Ker ne gre za prihodek, ki je najbolj 
znana postavka kmeta, bo potrebno to pravico uveljaviti v ožjem krogu za- 
vezancev, in ne generalno v krogu vseh kmetov v Sloveniji. Hvala lepa. 

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

1. Osnutek zakona o združevanju kmetov se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi predloga zakona naj upošteva stališča Družbenopolitičnega 

zbora, predloge, dane v poročilih skupščinskih teles in ostalih gradivih ter pred- 
loge, dane v razpravi na seji zbora. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev predlaganega sklepa? (Ne.) 
Prehajamo na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (141 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? {,1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep sprejet z večino glasov. 
Hkrati ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet v skladu s stališči Druž- 

benopolitičnega zbora, o čemer bom predsednico tega zbora poisebej obvestil. 

Prehajam na 5. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih. 

Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni 
svet, ki je za svoja predstavnika določil Iva Marenka, člana Izvršnega sveta in 
republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in tovariša Mar- 
ka Soka, republiškega podsekretarja v Republiškem sekretariatu za kmetijstvo 
gozdarstvo in prehrano. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. Z dopisom z 
dne 17. 10. 1978 smo prejeli pripombe in predloge Sveta za družbenoekonomske 
odnose v kmetijstvu, gozdarstvu in na vasi Republiške konference Socialistične 
zveze delovnih ljudi Slovenije. 

Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za agrarno politiko in Odbor za 
družbenoekonomski razvoj, ki sta dala skupno poročilo, ter Zakonodajno- 
pravna komisija Skupščine, ki je prav tako dala poročilo. 
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Želi predlagatelj besedo? (Ne.) Želijo poročevalci odborov in Komisije še 
ustno dopolniti poročilo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Če dovolite, bi najprej pozval že pri- 
javljene delegate. 

K 5. točki se je prijavil k besedi tovariš Jože Skulj, delegat za Zbor zdru- 
ženega dela s področja gospodarstva, 33. okoliš! 

Jože Škulj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Pri- 
pombo imam k 4. členu zakona o kmetijskih zemljiščih. 

Naša delegacija podpira stališče, da se sprejme 4. člen omenjenega zakona 
brez variante. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala! Besedo ima tovariš Jože Kreč, go- 
spodarsko področje, 34. okoliš! 

Jože Kreč: Kmetijska zemljiška skupnost Vrhnika, ki je vodila raz- 
pravo o kmetijskih zakonih, je dala tele pripombe k zakonu o spremembi in 
dopolnitvi zakona o kmetijskih zemljiščih: 

1. V javni razpravi se je izoblikovalo mnenje, da je treba uvesti novo ka- 
tastrsko kategorijo, to je barjanski travnik. V to kategorijo naj bi se štela vsa 
območja, kjer raste manj vredna krma, prav tako tudi njive, ki so samo po- 
gojno obdelovalne, ker je zaradi zamočvirjenosti obdelava s stroji težko mo- 
goča, ali pa so poplavno območje. 

2. K 4. členu o statusu kmeta je bilo izoblikovano mnenje, da je zakonska 
pravica občana, da ima v lasti kot nekmet 1 ha oziroma 3 ha kmetijskih zem- 
ljišč in zato za take občane ni potrebno voditi upravnega postopka. Upravni 
postopek naj se vodi samo takrat, če ima nekdo zemljišče nad maksimumom 
za nekmeta. Ali je smiselno, da občinske skupščine sprejmejo odloke, v katerih 
jasneje opredelijo, kaj se šteje za pomembno kmetijsko dejavnost, glede na raz- 
lične pogoje kmetovanja v občinah? 

3. Ustanovi naj se Zveza kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije, ki naj 
sodeluje pri skupnih problemih z ostalimi republiškimi zvezami, samoupravnimi 
organizacijami in skupnostmi. O načinu prelivanja sredstev naj bi odlo- 
čala zveza. 

4. Pri prostorskem urejanju naj bi se tesneje povezovali s krajevnimi 
skupnostmi in kmetijskimi gozdarskimi organizacijami v občini. 

5. Kmet sme podariti kmetijsko zemljišče in gozd svojemu zakoncu, po- 
tomcu, posvojencu, staršem, bratom in sestram. 

6. Prilagoditev zemljišč zemljiškemu maksimumu naj se podaljša za eno 
leto. Lastniki lahko v tem času prosto razpolagajo z zemljiščem. Hvala. 

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

Branko Baje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Zbori občinske skupščine Krško so na seji 27. 10. razpravljali o kmetijskih 
zakonih in dajejo naslednje pripombe: 

K 4. členu, četrti odstavek: Določi naj se status zemljišč v lasti domov 
onemoglih in verskih ustanov. 
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K 14. členu, drugi odstavek: Redakcijsko naj se besedilo »ali ga« nado- 
mesti z besedo »se«, tako da se ta del odstavka glasi: »za spremembo namemb- 
nosti kmetijskega zemljišča se ne štejejo gradbeni objekti«. 

V ta odstavek naj bi vključili še hladilnice, objekte za predelavo grozdja 
in kleti proizvodnih organizacij. 

K 15. členu: Določbo tega člena, da se na podlagi prijave fizične ali druž- 
bene pravne osebe, ki izkorišča rudnine, odmerja odškodnina, se v praksi slabo 
izvaja, ker prijave pogosto zavlačujejo tudi po nekaj let in bi bilo bolj pri- 
merno odmeriti odškodnino oziroma akontacijo že ob izdaji dovoljenja za 
izkoriščanje rudnin. 

K 25. členu: Prvi odstavek je treba dopolniti tako, da bi bilo potrebno ob 
izročitvi ponudbe poslati z vračilnico ponudbo tudi vsem mejašem ponujene 
parcele. S tem bi se omogočila prednostna pravica nakupa. 

K 33. členu: Menimo, da je doba 10 let, da zemljišče preide v kmetijski 
zemljiški sklad predolga, in predlagamo, da se ta doba za neobdelano zemlji- 
šče skrajša največ na 3 leta. Kazni za neobdelano zemljišče bi morale biti z za- 
konom določene in ostrejše. 

Zbori občinske skupščine so pogrešali poglavje kazenskih določb, za kate- 
rega menijo, da je izredno pomembno. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Alojz 
Kalinšek, delegat za Zbor združenega dela s področja kmetijstva, 11. okoliš! 

Alojz Kalinšek: Tovarišice in tovariši delegati, tovariš predsednik! 
Javna razprava glede kmetijskih zakonov, sicer ne v pravem času, kar je bilo 
že danes ugotovljeno, je na Gorenjskem potekala zelo živahno in je bila zelo 
plodna. V obravnavi je sodelovalo s predlogi, mnenji, stališči nad 1050 ne- 
posrednih proizvajalcev. Te pripombe smo potem v delegaciji povzeli in skle- 
nili predlagati naslednje: 

K 4. členu: Varianta k tretjemu odstavku tega člena naj se ne upošteva. 
Status kmeta naj bi pridobil tudi občan, ki se intenzivno ukvarja s čebe- 
larstvom. 

K 14. členu, šesti odstavek: Predlagamo, da odškodnino zaradi spremembe 
namembnosti kmetijskega zemljišča odmeri v upravnem postopku občinski 
upravni organ, pristojen za gradbene zadeve. 

K 23. členu: Varianta, da se drugi in tretji odstavek črtata, naj se sprejme. 
K 29. členu: Postavlja se vprašanje darilnih pogodb za kmetijska zemlji- 

šča med občani, ki niso kmetje. Komu lahko podari občan, ki ni kmet, kme- 
tijsko zemljišče? 

K 144. členu: Varianta, da se tretji odstavek črta, naj se ne sprejme. 
Predlaga se daljši rok prilagoditve lastnine kmetijskega zemljišča iz prve 

alinee 10. člena zakona določbam četrtega odstavka 58. člena tega zakona. 
Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Se kdo želi besedo, prosim? 
Zeli besedo predstavnik predlagatelja? (Ne želi.) Ce nihče, zaključujem raz- 
pravo in predlagam, da sprejmemo v zvezi s to točko dnevnega reda na- 
slednji sklep: 

1. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih 
zemljiščih se sprejme. 
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2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri pri- 
pravi predloga zakona, naj se upoštevajo predlogi, dani v poročilih skupščin- 
skih teles in v ostalih gradivih ter predlogi, dani v razpravi na seji zbora. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev predlaganega sklepa? (Ne.) 
Prehajamo na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! (144 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane. 

Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, ki je za svoja predstavnika določil tovariša Iva 
Marenka, člana Izvršnega sveta in republiškega sekretarja za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano in tovariša Marka Soka, republiškega podsekretarja 
v istem republiškem sekretariatu. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. Z dopisom z 
dne 17. 10. 1978 smo prejeli pripombe in predloge Sveta za družbenoekonom- 
ske odnose v kmetijstvu, gozdarstvu in na vasi Republiške konference Sociali- 
stične zveze delovnih ljudi Slovenije. 

Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za agrarno politiko in Odbor za 
družbenoekonomski razvoj našega zbora, ki sta dala skupno poročilo, ter Za- 
konodajno-pravna komisija, ki je prav tako dala poročilo. 

Želi predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci odbo- 
rov oziroma Komisije še ustno dopolniti poročila? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Jože Pangerc, delegat za Zbor 
združenega dela s področja kmetijstva, 4. okoliš! 

Jože Pangerc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije s področja 
gospodarstva, 24. okoliš, in kmetijske dejavnosti, 4. okoliš, sta razpravljali o 
osnutku zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane in se s pred- 
laganim osnutkom strinjata. 

Se posebej poglobljena je bila razprava v zvezi s 5. in 7. členom pred- 
laganega zakona z vidika problematike družbene proizvodnje mleka, kljub 
dejstvu, da so v SR Sloveniji oziroma v SFRJ precejšnji presežki mleka, kot 
posledica neusklajenih cen med mlekom in mesom še pred dvema letoma. Ta 
je povzročila preusmeritev velikega števila zasebnih proizvajalcev od proiz- 
vodnje pitane živine na proizvodnjo mleka. 

Ta pojav je ponovno postavil pod vprašaj nadaljnji obstoj družbenih kme- 
tijskih farm, ki so že in še imajo zelo pomembno vlogo pri redni in zanesljivi 
oskrbi potrošnih centrov. Kljub temu pa se je njihovo število v SR Sloveniji 
že močno zmanjšalo, saj so se še obdržale predvsem na izrazito travniških 
področjih, kot sta Postojna in Kočevje, kjer ni pogojev za drugačno kmetijstvo 
oziroma kmetijsko proizvodnjo. Se posebej so prizadete tiste tovrstne delovne 
organizacije, ki dosledno uresničujejo naloge, katere izhajajo iz družbenega 
plana. To so organizacije, ki so se odločile za večjo modernizacijo, pri tem pa se 
nenehno srečujejo z neakumulativnostjo. Prezadolženost ima za posledico od- 
plačilo velikih obresti, odplačila dolgov pa so že tolikšna, da zahtevajo celotno 
amortizacijo, s čimer je reprodukcijska sposobnost dejansko uničena. 
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Sodobna prireja mleka je panoga z visokim organskim sestavom kapitala 
in z majhno možnostjo prožnega prilagajanja spremembam na trgu. To je 
stalna in trajna proizvodnja, ki se v celoti razlikuje od zasebnega gospodar- 
stva, ki se zelo hitro prilagaja tržnim razmeram. Poleg tega se ta proizvodnja 
nenehno srečuje z veliko fluktuacijo delovne sile in strokovnih kadrov zaradi 
specifičnih, neugodnih pogojev dela. 

V zvezi s tem predlagamo, da bi predlagatelj osnutka zakona o interven- 
cijah v kmetijstvu in porabi hrane v izpeljavi določb 5. in 7. člena, ki urejata 
intervencije v proizvodnji in porabi hrane, opredelil, da bo delavcem v druž- 
beni proizvodnji in prireji mleka, ob ustrezni produktivnosti dela, zagotovil 
trajno doseganje dohodka in s tem samoupravljanje, ki edino lahko zagotovi 
normalne odnose v kmetijski proizvodnji. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi besedo! Predstav- 
nik predlagatelja? (Ne želi.) Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem 
razpravo in predlagam zboru naslednji sklep: 

1. Osnutek zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri 

pripravi predloga zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih skupščin- 
skih teles in ostalih gradivih in predloge v razpravi na seji zbora. 

Predlaga kdo kakšno dopolnitev ali spremembo sklepa? (Ne.) Ce nihče, 
prosim, da glasujete. Kdor je za, naj prosim glasuje! (145 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? i(l delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajam na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog za izda- 
jo zakona o sistemu obrambe pred točo. 

Predlog za izdajo zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Za svoja predstavnika je določil tovariša 
Iva Marenka, člana Izvršnega sveta in republiškega sekretarja za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano in Marka Soka, republiškega podsekretarja v istem 
sekretariatu. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. 
Predlog za izdajo zakona so obravnavali: Odbor za agrarno politiko in 

Odbor za družbenoekonomski razvoj našega zbora, ki sta dala skupno poročilo, 
ter Zakonodajno-pravna komisija Skupščine, ki je dala svoje poročilo. 

Želi predstavnik predlagatelja besedo! (Ne želi.) Želijo poročevalci odbo- 
rov in Komisije ustno dopolniti poročilo? {Ne želijo.) Pričenjam razpravo. Be- 
sedo ima tovariš Branko Baje, delegat za Zbor združenega dela s področja 
gospodarstva, 23. okoliš! 

Branko Baje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Zbori občinske skupščine Krško so 27. 10. 1978 obravnavali tudi predlog za iz- 
dajo zakona in imajo naslednja stališča in predloge: 

Glede na znane letošnje razmere zbori izražajo pomisleke predvsem gle- 
de učinkovitosti delovanja tega sistema v območju zračnih koridorjev letal- 
skih linij in tudi v okolici letališč. Hkrati predlagamo, da se v okviru sistema 
obrambe pred točo poenoti sistem zvez, to je, da se v ta sistem vključijo tudi 
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sredstva zvez civilne zaščite, ker je obramba pred točo tudi del obrambe pred 
naravnimi nesrečami. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi besedo? Besedo 
ima tovariš Martin Zuran, delegat za Zbor združenega dela s področja kmetij- 
stva, 5. okoliš! 

Martin Žuran: Tovarišice in tovariši! Od začetka obrambe pred 
točo na štajerskem v današnji obliki je minilo 8 let. Takrat se je 7 občin, in 
sicer Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica, Gornja Radgona, Ljutomer, Ormož 
in Lenart odločilo, da organizirajo radarsko vodeno obrambo pred točo. Sred- 
stva, ki so bila potrebna za investicije in delovanje same obrambe, so bila s 
težavo zbrana. Poudariti moramo, da je obramba pred točo na vzhodnem Šta- 
jerskem edina v Sloveniji. V tej zvezi bi radi opozorili na vprašanje obrambe 
pred točo v Sloveniji nasploh. 

Dejstvo je, da smo v primerjavi z drugimi republikami, kjer so podobni 
naravni in ekonomski pogoji obrambe, precej zaostali. V naši republiki se po- 
vršina, na kateri je obramba, odkar se je pričela akcija na vzhodnem Štajer- 
skem, sploh ni povečala, čeprav bi bilo potrebno organizirati tako obrambo v 
marsikaterem delu Slovenije. V letu 1975 je Meteorološki zavod Slovenije izde- 
lal elaborat, v katerem je prikazal obliko organiziranosti obrambe povsod v 
Sloveniji, kjer je to možno in ekonomsko utemeljeno. Osnovno izhodišče je, 
da bi morala biti obramba povsod, kjer jo je smiselno organizirati, več ali 
manj enotna v smislu tehnologije in tehničnih pripomočkov oziroma da bi 
morala uvesti vse nam dosegljive dosežke na tem področju, kajti le tako je 
mogoče upravičiti trošenje družbenih sredstev za te namene. 

2e leta 1975 se je razmišljalo o drugi obliki financiranja obrambe, kajti 
sredstva samo iz skladov za pospeševanje kmetijstva je bilo vedno težje zago- 
toviti. Komaj so se našla sredstva za normalno delovanje obrambnega sistema. 
Tehnični razvoj sistema pa je ostal več ali manj na isti ravni, kot je bil leta 
1971, ko je začel delovati. 

Po letošnji katastrofalni toči 13. julija smo se temeljito lotili vprašanja, 
kaj storiti, da bi povečali učinkovitost obrambe. Službe, ki so se ukvarjale s to 
problematiko, so si edine, da se mora obrambni sistem pred točo razširiti na 
širše območje Slovenije ter organizirati tako, da bo učinkovitejši. Ce želimo 
vse to napraviti, je nujno potrebno, da pride do drugačne oblike financiranja 
obrambnega sistema. Gradivo, ki je pred nami, nam nakazuje določene stvari. 
Naša naloga j«, da povemo, kaj bi bilo treba še dodati, da bi s sprejetjem 
tega zakona dosegli tisto, kar se od zakona pričakuje. 

Enotna obramba v SR Sloveniji je pomemben korak k učinkoviti obrambi, 
zato podpiramo opredelitev, da je obramba pred točo posebnega družbenega 
pomena. 

Pri izdelavi zakona mora biti bolj navzoč širši družbeni interes, saj seda- 
nje besedilo sloni preveč na uporabi kmetijskih zemljišč. Toča povzroča škodo 
tudi drugim dejavnostim, predvsem strele. 

Obramba pred točo je ukrep za povečanje pridelovanja kakovostne hrane, 
kar je v interesu porabnikov teh dobrin vsaj toliko, kot je v interesu pride- 
lovalcev. 

Zakon naj vključi zavarovalnice kot celote, ne le rizične skupnosti za 
kmetijstvo. Zavarovalnice naj se vključujejo v sofinanciranje stroškov tudi v 
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času delovanja sistema, ne samo ob začetnih investicijah, saj bo s tem njihov 
rizik zmanjšan. 

V sistem financiranja obrambe pred točo naj se vključijo vsi pridelovalci 
in porabniki hrane, občine in republika z delom prometnega davka, ki ga do- 
ločajo občinski in republiški predpisi o kmetijskih proizvodih, zavarovalne 
skupnosti in zasebni kmetovalci. 

Zakon naj predvidi potrebno sporazumevanje z letalsko službo in opre- 
deli rizične sklade, ki bodo aktivirani v primerih, ko zaradi preletov določe- 
na območja ne bodo ali bodo le delno branjena. 

Od zakona pričakujemo, da obramba ne bo samo problem kmetijstva tem- 
več širše družbe. Osnovno, kar bi moral ta predpis zagotoviti, je, da lahko 
občinska skupščina obveže tiste, ki niso podpisali samoupravnega sporazuma, 
da prispevajo svoj delež za obrambni sistem proti toči. Prav tako je potrebno 
dati večji poudarek solidarnosti, kajti to področje ne prideluje hrane samo za- 
se, temveč za celotno družbo. 

Sredstva za normalno delovanje obrambnega sistema naj bi zagotavljali 
uporabniki obrambe, sredstva za investicije, kot je radar in podobno, pa naj 
bi prispevala kot svoj delež republika. Celotna družbena skupnost bi morala 
biti zainteresirana za obrambo pred točo, saj nam ne sme biti vseeno, kaj se 
dogaja s kmetijskimi proizvodi. Zato smo prepričani, da bo ta osnutek zakona, 
z določenimi dopolnitvami, dobil polno podporo. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Miran 
Krajne, delegat za Zbor združenega dela s področja kmetijstva, 5. okoliš! 

Miran Krajne: Glede na to, da je v občini Ormož razvita predvsem 
kmetijska dejavnost, smo delegati temeljito razpravljali o vseh točkah današ- 
njega dnevnega reda, posebno tistih, ki zadevajo kmetijstvo. 

Tokrat bi se zadržal pri predlogu za izdajo zakona o sistemu obrambe 
pred točo. Vsi se dobro zavedamo, da so posledice elementarnih nesreč več- 
krat zelo hude. Včasih tako, da jih ogrožena področja enostavno niso sposob- 
na odpraviti, saj njihova finančna sredstva ne zadoščajo. V takih primerih 
mora priskočiti na pomoč širša družbena skupnost, ki lahko edina poskrbi za 
socialno varnost prizadetih oziroma za odpravljanje povzročene škode. 

Strinjamo se z ugotovitvijo, da je uvedba modernega obrambnega sistema 
pred točo draga, vendar zelo potrebna oziroma koristna naložba. V občini Or- 
mož imamo 12 tisoč ha kmetijskih površin, od tega 1100 ha vinogradov, od ka- 
terih je 550 ha v družbeni lasti, od tega pa 250 ha povezanih tudi kooperacijsko. 
Več kot polovica prebivalcev se ukvarja izključno s kmetijstvom. 

Na podlagi zakona naj bi nastale nove finančne obveznosti za uporabnike 
obrambe. Te bi na primer na Štajerskem za modernizacijo in razširitev ob- 
rambnega sistema, s študijo, znašale okrog 7 milijonov dinarjev. Ta vsota je 
izredno velika, saj bi jo morale plačati regije, ki so po razvitosti prav na repu 
SR Slovenije. Zato predlagamo, da prevzamejo nove finančne obveznosti pred- 
vsem republika in zavarovalne skupnosti. Pri tem moramo upoštevati, da so 
uporabniki obrambnega sistema proizvajalci hrane, katerim je kmetijska pro- 
izvodnja izključni vir dohodka. Da pa je kmetijstvo nizko akumulativna go- 
spodarska dejavnost, pa verjetno ni treba poudarjati. 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? 
Predstavnik predlagatelja? (Ne.) Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključu- 
jem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o sistemu obrambe pred točo se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi osnutka zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih skup- 

ščinskih teles in ostalih gradivih ter predloge, dane v razpravi na seji zbora. 
Predlaga kdo kakšno dopolnitev ali spremembo? (Ne.) Ce nihče, prehajam 

na glasovanje. Kdor je za sklep, naj prosim glasuje! (136 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o 
preživninskem varstvu kmetov. 

Osnutek zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, ki je za svoja predstavnika določil Iva Maren- 
ka, člana Izvršnega sveta in republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano in tovariša Marka Soka, republiškega podsekretarja v istem re- 
publiškem sekretariatu. 

K tej točki dnevnega reda je bil poleg ostalih posebej povabljen predstav- 
nik Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov. Na seji je navzoč tovariš 
Štefan Sambt. 

Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomski razvoj in 
Odbor za agrarno politiko, ki sta dala skupno poročilo, ter Zakonodajno-prav- 
na komisija skupščine, ki je prav tako dala poročilo. 

Z dopisom z dne 17. 10. 1978 smo prejeli pripombe in predloge Sveta za 
družbenoekonomske odnose v kmetijstvu, gozdarstvu in na vasi pri Republiški 
konferenci Socialistične zveze delovnih ljudi Slovenije. 

Želi predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci odbo- 
rov in Komisije besedo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Jože Skulj, delegat za Zbor zdru- 
ženega dela s področja gospodarstva, 33. okoliš! 

Jože Skulj : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Naša 
delegacija razume, da je bil osnutek zakona o preživninskem varstvu kmetov 
sprejet kot ena od oblik zagotavljanja bolj smotrnega izkoriščanja kmetijskih 
zemljišč oziroma povečanja površin v družbeno organizirani proizvodnji, kot 
nova oblika reševanja socialnega vprašanja kmetov. 

Zakon o preživninskem varstvu, podobno kot zakon o starostnem zavaro- 
vanju kmetov, ne pomeni celotne rešitve socialnega položaja kmetov in ima 
prehodni značaj. Vendar menimo, da do preživnin pridejo le ostareli kmetje, 
ki živijo v območjih, kjer so zemljišča zanimiva za družbeno obdelavo. S tem 
pa se pri izdelavi zakona o preživninskem varstvu praktično izločajo vsi osta- 
reli kmetje s hribovitih področij oziroma v našem konkretnem primeru celotno 
kočevsko področje. Gre za zemljišča, ki so družbena ali na katerih je dru- 
gače organizirana proizvodnja, niso pa zanimiva za obdelavo. Zato menimo, 
da je potrebno dopolniti osnutek zakona in določiti vsaj minimalno preživnin- 
sko varstvo tudi kmetom, ki oddajajo zemljišča, ki niso najbolj zanimiva za 
obdelavo, da se vsaj delno reši socialni položaj ostarelih kmetov v hribovitih 
in nerazvitih območjih. Hvala lepa. 
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Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Prosim, 
besedo ima tovariš Štefan Sambt, predstavnik Republiške skupnosti starostne- 
ga zavarovanja kmetov! 

Štefan Sambt: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupnost starostnega zavarovanja kmetov podpira predloženi osnutek zakona 
o preživninskem varstvu kmetov. Naše pripombe k posameznim členom so bile 
v glavnem upoštevane. Skupščina skupnosti je na svoji seji v petek sklenila, 
da predlagatelje opozori še na nekatera nerešena vprašanja. 

Kot je že prejšnji govornik ugotovil, je naša Skupščina mnenja, da v 
Sloveniji ne bi smelo biti zemljišča, ki za družbo ne bi bilo zanimivo. Zato 
bi morali v nadaljnjih zakonskih ali drugih aktih predvideti, da ima vsak 
kmet, ki hoče zemljo oddati, pravico do preživninskega varstva. 

To utemeljujemo z naslednjim: Kmet, ki je onemogel, takšnega zemljišča 
ne more več obdelovati. Zemljišče ostane neobdelano. Ce to zemljišče prevza- 
me zemljiška skupnost ali družbena organizacija, bo za nekaj le lahko upo- 
rabila to zemljišče. Za kaj, na to naj odgovorijo strokovnjaki. Ce pa zemljišče 
ostane kmetu, bo ostalo neobdelano. Kmetu, kateremu ne bomo dali preživ- 
nine, bomo morali dati socialno podporo. Bolje je, če damo kmetu, ki je celo 
življenje delal, preživnino, kot da mu dajemo socialno podporo. Čutil bi 
se mogoče tudi užaljenega, saj je vse življenje samo delal, zdaj naj pa dobi so- 
cialno podporo. 

Je še nekaj vprašanj, na katera opozarjam. Pravica do preživnine ne te- 
melji le na lastnini zemlje, temveč tudi na delu na kmetiji. 

Imamo generacijo, ki je ostarela, nosila je breme vojne in povojne izgrad- 
nje. Naša socialistična dolžnost je, da tej generaciji, kolikor bo še živela, omo- 
gočimo dostojno preživnino, zato so naši delegati mnenja, naj bi ta preživnina 
znašala toliko kot minimalna pokojnina delavca. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
(Predstavnik predlagatelja želi besedo.) Besedo ima tovariš Ivo Marenk, član 
Izvršnega sveta in republiški sekretar za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano! 

Ivo Marenk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! Mi- 
slim, da je tudi iz te naše razprave razvidno, da nekatera vprašanja še niso 
rešena. 

Menim, da vprašanje, ki sem ga uvodoma izrecno navedel, namreč vpra- 
šanje odnosa do hribovskega sveta, vprašanje odnosa do zapuščenih površin 
slovenskega Krasa in dela Istre in vprašanje tistih območij, ki so v preteklosti 
služila za krmsko bazo planinskemu gospodarstvu, predstavlja danes na eni 
strani eno temeljnih prostorskih razvojnih vprašanj, na drugi strani pa je to 
vprašanje, ali je kmetijstvo tisto, ki je edino sposobno in ki bi moralo reševati 
vprašanje nadaljnjega obstoja gospodarske rabe tega prostora. 

Menim, da nam izkušnje, zlasti s področja dela Dinarskega področja Slo- 
venije in Krasa kažejo, da more biti primarna raba oziroma kmetijska raba 
tega prostora v obstoječih produkcijskih oblikah tisti način, ki trajno zagotav- 
lja gospodarsko rabo teh zemljišč, kajti prodor mehanizacije zmanjšuje število 
ljudi, ki so zaposleni v kmetijstvu. Dejstvo pa je tudi, da tudi kmetijstvo po- 
staja v Sloveniji vse bolj poklic. Resnično bi morali iskati širše družbene inte- 
rese. V tej fazi, ob teh materialnih možnosti družbe gre v prvi vrsti za to, da 
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jasno identificiramo ta zemljišča in da poskušamo v nadaljnji fazi z družbe- 
nim dogovarjanjem uveljavljati ukrepe tistih, ki so primarno zainteresirani in 
zadolženi za rabo tega prostora. Opozarjam na določbe zakona o kmetijskih 
zemljiščih, ki v tem smislu obvezuje samoupravno interesno skupnost na pod- 
ročju gozdarstva in kmetijstva. Rešitev gospodarskega položaja v teh območ- 
jih moramo predvsem poiskati v programskih možnostih, hkrati pa strokovno 
domisliti rešitve, da bi se lahko tak prostor družbeno racionalno izkoristil. 

Ob teh materialnih možnostih družbe ne bi mogli doseči zaželjenega vse- 
binskega napredka za obdelavo teh zemljišč, če bi omogočili pokojnino oziro- 
ma preživnino na podlagi prodaje zemlje. Upoštevati moramo dejstvo, da je 
zamišljena konstrukcija zakona o kmetijstvu zasnovana na samofinanciranju, 
ob delnem vključevanju družbene solidarnosti, pri čemer poudarjam, da bi 
pomenilo uveljaviti predloge, ki so sicer v razpravi, v celoti uveljaviti za takš- 
no družbeno solidarnost, ob negotovi usodi obdelave. Ni zagotovila, da bi bilo 
zemljišče, ki bi ga prevzela občina ali kmetijsko-zemljiška skupnost, bolje ob- 
delano, kot je danes. Menim, da velja gledati na osnutek zakona kot na ka- 
menček v konstrukciji uveljavljanja socialne varnosti kmetov. 

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

1. Osnutek zakona o preživninskem varstvu 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, ki so bili dani danes v razpravi. 

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

Ce nihče, prehajamo na glasovanje. Kdor je za takšen sklep, naj prosim 
glasuje! (141 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdr- 
žal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog za izda- 
jo zakona o hranilno-kreditnih organizacijah, s tezami za osnutek zakona. 

Predlog za izdajo zakona s tezami za osnutek zakona je Skupščini SR Slo- 
venije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ki je za svo- 
jega predstavnika določil tovarišico Milico Ozbič, članico Izvršnega sveta in 
republiško sekretarko za finance. 

Predlog za izdajo zakona s tezami za osnutek zakona so obravnavali: Od- 
bor za agrarno politiko in Odbor za družbenoekonomski razvoj, ki sta dala 
skupno poročilo, Odbor za finance, ki je dal poročilo, in Zakonodajno-pravna 
komisija Skupščine, ki je prav tako dala poročilo. Ali želi predstavnik predla- 
gatelja besedo? i(Ne želi.) Želijo poročevalci odborov in Komisije poročila še 
ustno dopolniti? {Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Branko Baje, delegat za Zbor 
združenega dela s področja gospodarstva, 23. okoliš. 

Branko Baje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Tudi k tem predlogu za izdajo zakona smo imeli v Skupščini občine Krško sta- 
lišče in predloge. Ti so: 
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Hranilno-kreditni službi mora novi zakon omogočiti, da bo s svojimi sred- 
stvi reševala vprašanje financiranja razvojnih programov združenih kmetov 
in temeljnih organizacij združenega dela. 

Jasno je treba določiti, kdo lahko ustanovi hranilno-kreditno službo. 
Predložene teze ne opredeljujejo pravnega statusa hranilno-kreditne 

službe. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? Prosim, 
besedo ima tovariš Andrej Petelin, predstavnik Zadružne zveze Slovenije! 

Andrej Petelin: Oprostite, da se oglašam že tretjič, vendar so vse 
tri točke, posebej pa še tale, izredno pomembne za nadaljnji razvoj našega za- 
družništva. 

Moram reči, da smo bili v Zadružni zvezi Slovenije precej presenečeni za- 
radi takega koncepta hranilno-kreditnih služb, ki vsaj po našem občutku ni 
tak, da bi iz njega izhajalo to, kar smo v Sloveniji že dosegli in da bi nam za- 
kon omogočal še hitrejše pridobivanje novih sredstev, urejeno kreditiranje na 
podlagi družbenega dogovora o kreditiranju kmetijstva, to je za družbeni in 
zasebni sektor. 

Menim, da smo imeli v zadnjih letih, po letu 1969, sistem, ki ga je spreje- 
la celotna kmetijska proizvodnja in seveda tudi naše banke in drugi dejavniki, 
ki so sodelovali pri tej zadevi. Pri tem pa je zelo pomembna vloga hranilno- 
kreditnih služb. Če smo kaj v Sloveniji napravili v tem času, smo prav na tem 
področju, poleg tega, da smo nekoliko bolj utrdili tudi zadružno organizacijo. 
Danes imamo že nad 3000 najrazličnejših kmečkih proizvodnih in drugačnih 
skupnosti, z več kot 20 000 članov, 50 000 organiziranih kmetov, okoli 380 akti- 
vov in pa odborov žena zadružnic, 120 odborov in aktivov mladih zadruž- 
nikov, česar v prejšnjem obdobju ni bilo. 

To je rezultat dosedanjega dela, prav tako pa tudi dela hranilno-kreditne 
službe. Danes imamo v Sloveniji 72 hranilno-kreditnih služb, ki imajo nad 
160 000 varčevalcev in hranilnih vlog v vrednosti 1 200 000 dinarjev, to je 
120 milijard S dinarjev, v primerjavi s 73 milijoni dinarjev, s katerimi smo 
začeli leta 1969. 

Letno kreditiramo okoli 10 000 kmetov. Naložbe v zasebno kmetijstvo, ki 
jih pred petimi oziroma osmimi leti sploh nismo poznali, znašajo nad 800 mili- 
jonov dinarjev, od tega dajejo približno 35 % sami kmetje v lastnem materialu 
in pa v denarju, drugo prispevajo banke in hranilno-kreditne službe. 

V vseh teh letih, kar intenzivno delamo v hranilno-kreditni službi, še 
nismo imeli primera, da bi se morale anuitete izterjati, ker se plačajo vse spro- 
ti oziroma v tistem času, za katerega se dogovorijo v primeru slabe letine. 

Skratka, samouprava v hranilništvu kmetijskih organizacij je izvedena. 
Tu odločajo samo vlagatelji in delavci v teh hranilno-kreditnih službah. 

V novem zakonu, ki bo sprejet in ki je zelo pomemben za nadaljnje izva- 
janje srednjeročnega programa razvoja kmetijstva in utrjevanja zadružništva 
na slovenskem, je potrebno zelo jasno določiti ustanovitelja in pravni status 
službe. 

Pomembno je tudi vprašanje jamstva za hranilne vloge. Kar je predlože- 
no v tezah, je za nas popolnoma nesprejemljivo, zaradi tega, ker bi na ta na- 
čin postale hranilno-kreditne službe odvisne od bank, ki bi določale, pod kak- 
šnimi pogoji dajejo to zavarovanje oziroma jamstvo skupaj z zavarovalnimi 
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skupnostmi. Do sedaj je bilo jamstvo subsidiarno s strani republike oziroma 
družbenopolitične skupnosti. Moram obvestiti zbor, da do danes še ni bilo pri- 
mera, da bi bilo treba za 20 para dati jamstvo od koga drugega kakor od sa- 
me organizacije. Trdno sem prepričan, na podlagi dosedanjega dela hranilno- 
kreditnih služb, razen izjem v slučaju devalvacije, da v takih primerih jam- 
stva same službe ne morejo prevzemati. Zato menim, da je to izredno po- 
membno vprašanje, ki se naj vsestransko osvetli. Zato se te službe tudi med- 
sebojno povezujejo v Zvezo hranilno-kreditnih služb v območju kmetijstva, 
kmetijskih in gozdnogospodarskih organizacij, ki ustanavljajo skupne hranil- 
no-kreditne službe, ki so dosegle že lepe rezultate. Ocenjujemo, da pomenijo 
močne hranilno-kreditne službe tudi močno navezanost na lastno organizacijo, 
da je to njihova organizacija, ker drugače ne bi zaupali varčevalci svojega de- 
narja hranilno-kreditnim službam. 

V zakonu je dana tudi možnost, da se ustanovijo hranilno-kreditne zadru- 
ge. Sodimo, da takih potreb v Sloveniji ni, ker so skoraj v vseh krajevnih 
skupnostih ustanovljene hranilno-kreditne službe. 

Glede nadomestila dela obresti, ki se izplačuje iz republiškega proračuna 
na podlagi zakona o nadomestilu dela obresti za investicije v zasebnem kmetij- 
stvu, nimam posebnega stališča. Glavno je, da so krediti na razpolago po taki 
obrestni meri, ki je dostopna za slabo akumulativno kmetijsko proizvodnjo, 
kot je naša. Uspehi, ki smo jih do sedaj dosegli, niso majhni. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? 
Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, 
da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o hranilno-kreditnih organizacijah se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Pri pripravi osnutka zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih 

skupščinskih teles in ostalih gradivih ter predloge, dane v razpravi na seji 
zbora. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev predlaganega sklepa? (Ne.) 
Ce nihče, prosim, da o sklepu glasujete. Kdor je za, naj prosim glasuje! (141 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na osnutek stališč, 
sklepov in priporočil za oblikovanje in izvajanje politike na področju družbe- 
ne prehrane v Socialistični republiki Sloveniji. 

Osnutek stališč, sklepov in priporočil je Skupščini Socialistične republike 
Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine Socialistične republi- 
ke Slovenije, ki je za svoja predstavnika določil tovariša Iva Marenka, člana 
Izvršnega sveta in republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano in tovariša Marka Soka, republiškega podsekretarja v Republiškem 
sekretariatu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. K tej točki 
dnevnega reda so bili posebej povabljeni predstavniki: Zadružne zveze Slove- 
nije Andrej Petelin, Kmetijsko-živilske razvojne skupnosti Slovenije Vlado 
Škraban, Poslovnega združenja živilske industrije Slovenije Marjan Zumer in 
Centralnega zavoda za napredek gospodinjstva tovarišica Maruša Lap. 

10» 
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Osnutek stališč, sklepov in priporočil so obravnavali: Odbor za agrarno 
politiko in Odbor za družbenoekonomski razvoj, ki sta dala skupno poročilo, 
ter Zakonodajno-pravna komisija Skupščine, ki je prav tako dala poročilo. 
Želi predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci odborov in 
Komisije še ustno dopolniti poročilo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Alojz Kalinšek, delegat za Zbor 
združenega dela s področja kmetijstva, okoliš 11! 

Alojz Kalinšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Informativno bi povedal, kako oblikujemo politiko družbene prehrane v Kra- 
nju in na Gorenjskem sploh. 

S prvimi razpravami o ustreznejši ureditvi prehrane delovnih ljudi in 
občanov smo pričeli v začetku leta 1977, ko so vznikle prve ideje o družbeni 
prehrani. Občinski sindikalni svet v Kranju je v septembru na osnovi informa- 
cij in ankete izdelal analizo o stanju in perspektivah prehranjevanja prebival- 
cev v občini Kranj v obratih družbene prehrane. Na iniciativo občinske skup- 
ščine je bilo nekaj razgovorov in posvetov s predstavniki teh obratov, Kme- 
tijsko-živilskega kombinata ter Veletrgovine Živila. Izdelan je bil predlog o 
organizaciji družbene prehrane v kranjskem območju. Predlog sta izdelala 
delovna organizacija Živila in Kmetijsko-živilski kombinat Kranj. 

Izvršni svet Skupščine občine Kranj je nato določil Kmetijsko-živilski 
kombinat Kranj kot nosilca programa za izgradnjo tovarne hrane. Potencial- 
nim delovnim organizacijam je bil dan v podpis sporazum o združevanju sred- 
stev, s katerimi naj bi bila izdelana študija o upravičenosti naložbe v tovarno 
hrane. Na osnovi te študije naj bi se združeno delo in samoupravne interesne 
skupnosti odločile za organiziran pristop h gradnji ali pa odklonile gradnjo 
tovarne. Sporazum so podpisali Izvršni svet Skupščine občine, Kmetijsko-ži- 
vilski kombinat, Živila, Splošno gradbeno podjetje Gradbinec, Ikos, Planika, 
Merkur, Sava, Gorenjski tisk, Iskra Kranj in pa Izobraževalna skupnost Kranj. 
Nerazumljivo dvomljiv in negativen odnos se kaže pri ostalih velikih potroš- 
nikih, ki ne pristopijo k sporazumu. V tem času je potekala akcija za gradnjo 
tovarne v Ljubljani. Na osnovi programa te tovarne, ki je v končni fazi, naj bi 
z upoštevanjem ugotovitev dobili odgovor na razna vprašanja. Med tem ča- 
som so načrtovalci ugotovili, da je potrebno akcijo priprav razširiti na vse 
gorenjske občine, predvsem zaradi velikih naložb in zaradi spoznanj, da 
lahko tovrstna tovarna oskrbuje v naših prometnih razmerah potrošnike na 
relaciji do 50 km. 

Priprava je zastala zaradi tega, ker niso bile pravočasno znane konkretne 
investicijske podlage za tovarno v Ljubljani in ker zaradi maloštevilne ka- 
drovske zasedbe pri nosilcu programa ter zaradi številnih drugih obsežnih 
nalog ni bilo mogoče aktivirati izvršnih svetov ostalih gorenjskih občin. 

Planska poslovna skupnost je medtem aktivirala skupno z Izvršnim sve- 
tom Socialistične republike Slovenije in drugimi dejavniki vse ostale družbeno- 
politične strukture, ker je ugotovljeno, da je problematika realizacije naloge 
obsežnejša, kot pa smo mislili ob sklepanju sporazuma. Zato je razumljiv za- 
ostanek v akciji in nestrpnost tistih, ki imajo dotrajane kuhinje v obratih 
družbene prehrane, in zato je tudi razumljiva pobuda družbe, da Skupščina 
SR Slovenije in izvršni sveti občin z akcijo pohitijo. 
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Skupina delegatov 11. okoliša je na sestanku 25. 10. obravnavala stališča, 
sklepe in priporočila za oblikovanje in izvajanje politike na področju druž- 
bene prehrane v SR Sloveniji in izoblikovala tele pripombe: 

Gradivo podpiramo. Roki morajo biti vneseni v družbeni dogovor in biti 
morajo realni. Zagotoviti je potrebno bančna sredstva in ustvariti ugodne po- 
goje za gradnjo v Ljubljani, ki jo je potrebno pospešiti, da bodo izkušnje te 
akcije v pomoč na ostalih področjih. 

Informacijskega sistema ne bi bilo potrebno organizirati. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
Prosim, besedo ima tovariš Drago Dolinar, delegat za Zbor združenega dela 
s področja gospodarstva, 32. okoliš! 

Drago Dolinar: Tovarišice in tovariši delegati, tovariš predsednik! 
Naša skupina delegatov bi rada opozorila na dejstvo, da bi morali s skupnimi 
močmi občane prehransko in zdravstveno-higiensko prosvetliti. Pri tem mo- 
rajo imeti zdravstvene institucije odločilno vlogo. Družbeno prehrano mo- 
ramo približati tudi družinskemu življenju, zlasti s ponudbo polpripravljenih 
obrokov po primerni ceni. 

Dosedanje izkušnje kažejo, da so cene v velikih obratih družbene pre- 
hrane občutno previsoke, poleg tega pa so vprašljive tudi pestrost, biološka 
vrednost in kvaliteta te prehrane. Znano je, da gradimo vzgojnovarstvene 
zavode in šole tudi s pomočjo samoprispevkov ter da so v teh objektih pro- 
jektirane tudi kuhinje. Ce hočemo dosledno izvajati politiko vlaganja v raz- 
voj družbene prehrane, ki odstopa od planskih ciljev, moramo pri načrtova- 
nju novih samoprispevkov, kjer je to le mogoče, to tudi upoštevati. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
Prosim, besedo ima tovariš Miran Potrč, podpredsednik Republiškega sveta 
Zveze sindikatov Slovenije! 

Miran Potrč: Tovarišice in tovariši delegati! 
Rad bi sporočil, da smo v Sindikatih razpravljali o predloženem gradivu 

in da podpiramo prizadevanja, da slovenska Skupščina sprejme dokument, ki 
bo pripomogel k temu, da se našim delavcem in delovnim ljudem omogoči 
uresničitev ciljev, začrtanih na področju družbene prehrane v srednjeroč- 
nem planu. 

Predsedstvo Republiškega sveta je že v letu 1976 dalo pobudo za celovito 
obravnavanje področja družbene prehrane v slovenski družbi. Izhajalo je iz 
ugotovitve, da doslej nismo bili ustrezno organizirani za koordiniran nastop 
vseh družbenih dejavnikov na tem področju. Zato smo tudi predlagali Izvrš- 
nemu svetu Skupščine SR Slovenije, da izdela koncept enotnega pristopa k 
ustreznejši organizaciji družbene prehrane v Sloveniji, ki bi ga družbeno veri- 
ficirala tudi Skupščina SR Slovenije. 

Veseli nas, da je zdaj takšen dokument v razpravi. Temeljna razloga, za- 
radi katerih podpiramo pristop k dokumentu, sta predvsem naslednja: 

1. Ker pomeni prehrana še vedno precejšen delež v stroških naših delav- 
cev, saj znaša več kot V3 vseh stroškov in je zato za življenjski standaid naših 
delovnih ljudi pomembno, da ustrezno organiziramo kvalitetno in tudi ceneno 
prehrano. 



150 Zbor združenega dela 

2. Ker lahko organizirana prehrana, tako med delom kot tudi po njem, 
bistveno prispeva k povečanju produktivnosti dela in k večjim možnostim 
vključevanja delavcev, posebej delavk v samoupravno in družbenopolitično 
odločanje. 

V dosedanji aktivnosti smo se v sindikatih zato, ker ustrezne družbeno 
organizirane akcije ni bilo, res usmerili bolj na zagotavljanje toplega obroka 
med delom. Brez dvoma so bili doseženi pomembni uspehi, saj dobiva danes 
po naših podatkih že 83 % vseh zaposlenih topli obrok med delom, ostali pa 
zaenkrat le vrednostne bone za živila. Treba je povedati, da je glede kako- 
vosti prehrane, glede njene biokemične sestave, zdravstvenih in higienskih 
zahtev, pa tudi izbora in načina priprave teh malic, zlasti v popoldanski in 
nočni izmeni, še veliko problemov. 

Zato tudi menimo, da se ne smemo niti v sindikatih še manj pa v družbi 
kot celoti, zaustaviti pri tem doseženem stanju, ampak preiti v višjo kvaliteto, 
ki jo lahko dosežemo z ustreznim celovitim družbenim pristopom. Zato se 
zavzemamo, da se takšen pristop v družbi kot celoti tudi opredeli. 

Mislimo, da je predvsem pomembno, da se organiziramo tako, da se pri- 
pravi ustrezna študijska zasnova in jasen program, ki bo opredelil, na kakšen 
način naj se vsi, ki kakorkoli sodelujejo v procesu priprave hrane, od kme- 
tijske primarne proizvodnje, predelovalne industrije, industrije za pripravo 
gotove ali pol pripravljene hrane, pa do trgovine, posebej večjih potrošnikov, 
kot so same organizacije združenega dela, bolnice, šole in podobno, enotno 
vključijo v ta koncept. 

Menimo, da bi bilo potrebno za izpeljavo vseh teh nalog sprejeti izhodi- 
šča, ki so pripravljena. Pri tem posebej podpiramo naslednje: 

— da se res prouči in pripravi analiza stanja na področju družbene pre- 
hrane v vseh občinah oziroma vseh regijah; 

— da^ se izdelajo programi nadaljnjega razvoja družbene prehrane, ki 
bodo upoštevali možnost koriščenja obstoječih kapacitet, hkrati pa na pod- 
lagi jasnega skupnega programa onemogočili -nova vlaganja, ki ne bodo v 
skladu s prejetim konceptom. Ti programi morajo zajeti celotno reprodukcij- 
ko verigo in nakazati, kako na najcenejši način priti do kvalitetne surovine, 
kako najracionalneje pripraviti ustrezne obroke polpripravljene oziroma go- 
tove hrane in jih tudi na najustreznejši način ponuditi potrošniku. 

Koncept razvoja družbene prehrane mora zagotoviti celotno proizvodnjo 
na ekonomskih osnovah, sprejemljivo tudi za delavce, njihove osebne do- 
hodke. To poudarjamo zato, ker sicer podpiramo težnje, da se za realizacijo 
družbene prehrane v posameznih občinah in območjih predvidijo določene 
ugodnosti, vendar pa smo trdno prepričani, da mora osnovni koncept upošte- 
vati ekonomske kriterije. Nujno je potrebno zagotoviti, da bo takšna družbena 
prehrana pa tudi proizvodnja te hrane res ekonomsko utemeljena, hkrati pa po 
kvaliteti in vseh ostalih pogojih primerna za potrošnike. 

Sindikati se posebej zavzemamo, da se v obravnavo področja družbene 
prehrane vključi celoten kompleks preskrbe delovnih ljudi in občanov, torej 
tudi ostala vprašanja preskrbe s kmetijskimi proizvodi. Zato menimo, da je 
nujno potrebno pospešiti ne le oblikovanje programa, temveč tudi urejanje 
medsebojnih dohodkovnih odnosov med vsemi, ki so v proizvodnji hrane po- 
vezani, soodvisni. Potrebno je pospešiti tudi samoupravno organiziranost na 
tem področju, od kmetijske primarne proizvodnje do samih potrošnikov, v 
okviru občin oziroma posebej v okviru velikih središč. 
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Končno menimo, da zasluži podporo tudi napor tovarne HP Kolinska v 
Ljubljani, ki je pripravila ustrezno študijo za graditev tovarne gotove in pol- 
gotove hrane. 

Za strokovno oceno kvalitete tega koncepta smo usposobljeni. Vendar 
mislimo, da bi bilo glede na to, da takšen koncept obstaja, prav podpreti tudi 
težnje, da se v ostalih območjih, odvisno od lastnih razvojnih potreb in možno- 
sti uveljavijo podobne rešitve. 

Želel bi vas obvestiti, da smo problematiki družbene prehrane posvetili 
veliko pozornost tudi na nedavnem IX. kongresu Zveze sindikatov Slovenije 
in sprejeli obveznost, da bomo to področje še naprej spremljali in usmerjali. 
Posebej pomembno je, da bomo sodelovali pri oblikovanju in uresničevanju 
stališč o enotnem družbenem usmerjanju organizirane družbene prehrane ter 
podpirali v združenem delu dogovorjene in sprejete predloge za industrijsko 
pripravo hrane, da bomo spodbujali akcijo za zadolževanje sredstev temeljnih 
organizacij združenega dela in drugih zainteresiranih dejavnikov za ustrezno 
izgradnjo mreže obratov družbene prehrane, da bomo spodbujali delavce v ob- 
činah in krajevnih skupnostih, sprejemali različne ukrepe, ki bodo spodbujali 
in omogočali hitrejši razvoj objektov in zmogljivosti družbene prehrane, in 
spodbujali tudi vključevanje abonentov oziroma delavcev, ki se hranijo v 
obratih družbene prehrane, v upravljanje in omogočali njihov vpliv na kvali- 
teto in pogoje, pod katerimi se jim prehrana nudi. 

Poudarjam, da so vprašanja enotnejšega in učinkovitejšega družbenega 
usmerjanja in organiziranja družbene prehrane za Sindikate pomembno vpra- 
šanje, ki smo mu in mu bomo tudi v bodoče posvečali pozornost. Zato bo 
Predsedstvo Republiškega sveta na eni od prihodnjih sej, na osnovi razprave, 
opredelilo svoja stališča za nadaljnje aktivnosti Zveze sindikatov na tem 
področju. Konkretizirali bomo usmeritve, sprejete na IX. kongresu, ter se 
opredelili do tistih vprašanj, ki so pomembna za sprejetje in za uresničevanje 
stališč, sklepov in priporočil, ki se zdaj sprejemajo v Skupščini SR Slovenije. 
Hvala lepa. 

i ■ 
Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? Ce ne 

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

1. Osnutek stališč, sklepov in priporočil za oblikovanje in izvajanje poli- 
tike na področju družbene prehrane v Socialistični republiki Sloveniji se 
sprejme. 

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

3. Pri pripravi predloga naj upošteva predloge in pripombe, dane v poro- 
čilih skupščinskih teles in ostalih gradivih ter predloge, dane v razpravi na 
seji zbora. Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev predlaganega 
sklepa? (Ne.) Ce nihče, vas pozivam, da preidemo na glasovanje. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (138 delegatov glasuje za.) 
(Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na informacijo o 
delovanju enotnega sistema organizacije, odgovornosti in obveznosti v pri- 
merih elementarnih nesreč. 
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Informacijo je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije. Za svojega predstavnika je določil Maverja Jerkiča, namestnika re- 
publiškega sekretarja za urbanizem. 

K tej točki dnevnega reda so bili posebej povabljeni predstavniki: Repu- 
bliškega štaba za civilno zaščito v Socialistični republiki Sloveniji, prisostvuje 
tovariš Stukelj, Meteorološkega zavoda Slovenije in Zavarovalne skupnosti 
Triglav, ki jo predstavlja tovariš Janez Tomšič. 

Informacijo smo prejeli. Prejeli smo tudi predlog stališč za delovanje 
enotnega sistema organizacije, odgovornosti in obveznosti v primerih elemen- 
tarnih nesreč v Socialistični republiki Sloveniji, ki jih je predložil Izvršni svet 
Skupščine Socialistične republike Slovenije, in stališča ter izhodišča solidar- 
nostne akcije za odpravo posledic naravnih nesreč, ki jih je sprejel Izvršni 
odbor Predsedstva Republiške konference Socialistične zveze delovnih ljudi 
Slovenije dne 27. 7. 1978. 

Danes smo prejeli na klop ugotovitve Koordinacijskega odbora za razvi- 
janje in uveljavljanje socialistične solidarnosti pri Republiški konferenci So- 
cialistične zveze delovnih ljudi, ki jih je sprejel ob razpravi o informaciji. 

Informacijo in predlog stališč sta obravnavala Odbor za družbenopolitični 
sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala poročili. Poročili ste pre- 
jeli danes na klop. 

Na predlog Odbora za družbenopolitični sistem in Zakonodaj no-pravne 
komisije predlagam, da obravnavamo predložena stališča v dveh fazah, pri 
čemer jih obravnavamo na današnji seji kot osnutek. 

O tem se mora zbor izreči. Kdor je, prosim, za predlog, da obravnavamo 
predložena stališča v dveh fazah, naj glasuje! (117 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (8 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (4 delegati.) 

Ugotavljam, da je sprejet predlog, da predložena stališča obravnavamo 
kot osnutek. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? Besedo ima tovariš Maver Jer- 
kič, namestnik republiškega sekretarja za urbanizem! 

Maver Jerkič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Dejstvo, da v SR Sloveniji različne vrste naravnih nesreč stalno ogrožajo var- 
nost ljudi ter družbeno in zasebno imetje in da ob vsakokratnem pojavu po- 
vzročijo veliko gmotno škodo, povprečno kar 180 do 200 milijonov dinarjev 
na leto, mnogokrat pa občutno več in terjajo tudi človeške žrtve, nas obve- 
zuje, da problematiki obrambe in zaščite pred naravnimi nesrečami namenimo 
ustrezno skrb in da zagotovimo, da bodo njihove posledice v bodoče čim 
manjše. 

S tem namenom je Izvršni svet predložil problematiko v obravnavo Skup- 
ščini SR Slovenije. Zavedamo se, da informacija o delovanju enotnega sistema 
organizacije, odgovornosti in obveznosti v primerih elementarnih nesreč ne 
nudi dovolj popolnega pregleda nad doslej uveljavljenimi oblikami in načini 
urejanja vprašanj obrambe in zaščite pred elementarnimi nesrečami ter do- 
seženimi izkušnjami na tem področju. Vendar menimo, da lahko na podlagi 
te informacije in predloga stališč, ki jih je v zvezi s tem pripravil Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, v dvofaznem postopku, kot je predlagano, izvedemo 
širšo razpravo in izoblikujemo stališča glede delovanja tega sistema, ki mora- 
zajemati organizacijo, odgovornost in obveznost pri: 
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— izvajanju preventivnih ukrepov in nalog za preprečevanje elementar- 
nih nesreč in njihovih posledic; 

•— izvajanju ukrepov za zaščito in reševanje ljudi in imetja ob nesreči 
sami in neposredno po njej; 

— izvajanju ukrepov in nalog za odpravo posledic nesreče ali sanacijo po 
nesreči. 

Med naravnimi nesrečami, ki so do sedaj povzročale v območju SR Slo- 
venije največ gmotne škode, v nekaterih primerih pa terjale tudi človeške 
žrtve, velja posebej omeniti potrese, poplave, točo, neurja, požare ter snežne 
in zemeljske plazove. Ob znatnem delu teh nesreč je mogoče z ustreznimi 
ukrepi občutno zmanjšati njihove posledice. Nekatere, kot so na primer po- 
plave, požari in toča, lahko s preventivnimi in drugimi ukrepi že dokaj uspeš- 
no kontroliramo, medtem ko smo v boju s posameznimi vrstami nesreč še 
povsem brez moči. 

Celotni sistem obrambe in zaščite pred naravnimi nesrečami moramo raz- 
vijati na temelju množičnosti, tako glede organiziranja in izvajanja preventiv- 
nih ukrepov in nalog kakor tudi glede izvajanja ukrepov za zaščito in reše- 
vanje ob nesrečah ter pri odpravljanju njihovih posledic. 

Delovni ljudje in občani, združeni v temeljnih organizacijah združenega 
dela ter v drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih v občini in v re- 
publiki so neposredni nosilci omenjenih ukrepov in nalog. Te lahko uspešno 
uresničujejo le na načelih vzajemnosti in medsebojne povezanosti. 

V tem sistemu imajo pomembno nalogo družbenopolitične organizacije, 
družbene organizacije in društva. Tak pristop se je v vseh omenjenih oblikah 
uveljavljal in tudi potrdil že v dosedanji praksi. Zlasti ob večjih naravnih 
nesrečah, na primer ob potresu v Posočju in na Kozjanskem. Izkušnje mo- 
ramo v večji meri upoštevati tudi pri nadaljnji graditvi enotnega sistema ob- 
rambe in zaščite pred naravnimi nesrečami, pri čemer bomo še bolj ko do- 
slej izkoriščali vse prednosti, ki nam jih v tem pogledu zagotavlja naš socia- 
listični samoupravni sistem. 

Spodbujati moramo iniciativo, aktivnost in odgovornost vseh družbenih in 
političnih dejavnikov za izvajanje preventivnih ukrepov in drugih neposred- 
nih priprav za zaščito ter zagotoviti kompleksno reševanje teh vprašanj. Za- 
gotoviti moramo, da bodo priprave za zaščito stalno in ustrezno prisotne v 
tekoči razvojni politiki na vseh področjih družbene reprodukcije. 

Menimo, da je potrebno posebej poudariti, da sistema obrambe in zaščite 
pred naravnimi nesrečami ne moremo in ne smemo razvijati, ne da bi uve- 
ljavljali sistem družbene samozaščite in splošne ljudske obrambe. Ta mora 
biti trajno v funkciji družbene samozaščite in splošne ljudske obrambe, kar 
pomeni, da je neločljivi del tega sistema in da moremo obrambo in zaščito 
pred naravnimi nesrečami graditi in izpopolnjevati na osnovi uveljavljenih 
načel tega sistema. 

Pri načrtovanju in izvajanju preventivnih ukrepov in nalog za prepreče- 
vanje naravnih nesreč oziroma zmanjševanje njihovih posledic menimo, da mo- 
ramo še bolj kot doslej upoštevati konkretne razmere, interese in potrebe. Le- 
te pa lahko objektivno ugotovimo le s temeljitimi ocenami o ogroženosti v do- 
ločenih območjih, o vrstah naravnih nesreč, razpoložljivih organizacijskih, ka- 
drovskih, materialnih in drugih možnosti ter o pogojh za učinkovito ukrepanje. 

Zaključki in ugotovitve iz teh ocen pa morajo imeti ustrezno mesto v raz- 
vojnih načrtih na vseh ravneh in v vseh sredinah, v zakonskih predpisih in 
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drugih samoupravnih dokumentih ter v operativnih načrtih za ukrepanje, 
zlasti za delovanje civilne zaščite. 

Ker vsega ne moremo napraviti takoj, smo prisiljeni reševanje nalog s 
tega področja prednostno razporediti v daljšem časovnem obdobju oziroma 
zagotoviti, da bodo cilji in naloge obrambe in zaščite pred naravnimi nesre- 
čami vsebovani v srednjeročnih in dolgoročnih načrtih razvoja kot sestavni 
del teh načrtov oziroma razvoja vseh temeljnih samoupravnih skupnosti in 
organizacij združenega dela s področja komunalnega gospodarstva, vodnega 
gospodarstva, kmetijstva, gozdarstva, gradbeništva, zdravstva in socialnega 
varstva ter drugih. 

Iz informacije je razvidno, da smo reševali veliko vprašanj z normativnim 
urejanjem družbenega planiranja ali na drug način. Normativno je bilo vpra- 
šanje protipotresne graditve objektov urejeno že v letu 1973. Veliko dela je 
opravljenega na področju preprečevanja poplav, deloma tudi požarov. Ure- 
jeno je vprašanje organiziranja, pripravljanja in delovanja civilne zaščite. 

Danes ste razpravljali o predlogu zakona, ki vsebuje tudi določila o ob- 
rambi pred točo. V pripravi je enotna metodologija za ocenjevanje škode ob 
naravnih nesrečah in tako dalje. Žal moramo ugotoviti, da velikokrat ciljev in 
nalog ter obveznosti, ki smo jih na tem področju že opredelili, ne izvajamo do- 
sledno. Ce teh pomanjkljivosti ne bomo odpravili in se odločneje zavzeli za 
dosledno reševanje že sprejetih ukrepov, nam tudi novi predpisi, načrti in 
drugi ukrepi ne bodo dali zaželjenih rezultatov. V tem pogledu moramo za- 
ostriti odgovornost, tako nosilec ukrepov in nalog oziroma njihovih samouprav- 
nih organov kot tudi inšpekcijskih organov, izvajanje ukrepov zaščite pa mora 
biti deležno tudi vsestranske družbenopolitične podpore. 

Druga skupina ukrepov, to je zaščita in reševanje ljudi in imetja ob na- 
ravnih nesrečah, sodi v civilno zaščito. 

Organizacija delovanja civilne zaščite je zasnovana tako, da delovni ljudje 
in občani neposredno sodelujejo pri zaščiti in reševanju v obliki samozaščitne 
aktivnosti ali pa so organizirani v družbenih organizacijah, v temeljnih in 
drugih organizacijah združenega dela,, ki se po naravi svoje primarne de- 
javnosti vključujejo v organizacijo civilne zaščite. Nadaljnja oblika so enote 
in štabi civilne zaščite, ki so v vseh krajevnih skupnostih, organizacijah zdru- 
ženega dela in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter v občini 
in republiki. 

Celotna organizacija civilne zaščite je dobro zastavljena in v tem pogledu 
ni bojazni, da ne bi bila kos tudi najzahtevnejšim nalogam zaščite in reševanja 
ob naravnih nesrečah. 

Znane so nekatere pomanjkljivosti v zvezi z usposabljanjem in materi- 
alno opremljenostjo enot civilne zaščite, ki so v večini primerov posledica po- 
manjkanja finančnih sredstev in ki jih bo treba z napori vseh odgovornih de- 
javnikov čimprej odpraviti. 

Izboljšati in okrepiti moramo tudi kadrovsko sestavo, zlasti nekaterih 
specializiranih enot in štabov za civilno zaščito. Večjo skrb moramo v prihod- 
nje nameniti tudi usposabljanju vsega prebivalstva za obrambo in zaščito. 
Veliko si obetamo tudi od službe za opazovanje, javljanje, obveščanje in alar- 
miranje, ki se kot sestavina splošnega ljudskega odpora izpopolnjuje na novih 
temeljih v vseh družbenopolitičnih skupnostih. Njena vloga bo še posebej po- 
membna glede ugotavljanja, opazovanja in spremljanja obveščanja oziroma 
opozarjanja na nevarnosti poplav, poledice in drugih naravnih nesreč. 
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Rešitve na področju odpravljanja posledic naravnih nesreč moramo iz- 
popolnjevati na podlagi dosedanjih izkušenj in uspehov, ki smo jih dosegli. 

Menim, da ni pomembnejših nerešenih vprašanj pristojnosti in odgovor- 
nosti pri odpravljanju posledic naravnih nesreč. Ni nejasnosti. Moramo pa se 
konkretneje dogovoriti o nekaterih vprašanjih, ki zadevajo različne oblike so- 
lidarnostne pomoči. 

Pri solidarnostni pomoči se omejujemo predvsem na odpravljanje posle- 
dic nesreč, prav tako pa tudi spodbujamo solidarnostno združevanje sil in 
sredstev za uresničevanje preventivnih ukrepov in nalog, za preprečevanje ne- 
sreč oziroma za zmanjševanje njihovih posledic. Tako kot doslej moramo tudi 
v bodoče uveljavljati vse tiste oblike pomoči, ki temeljijo na odnosih krediti- 
ranja, še zlasti kadar gre za povečevanje reproduktivnih sposobnosti posa- 
meznih subjektov. 

Prav tako se je uveljavilo načelo, da občina, ki jo je prizadela nesreča, 
angažira lastne sile sredstva in seveda tudi vse oblike solidarnosti znotraj svo- 
jih meja in išče pomoč od širše družbene skupnosti šele v primerih, ko je ta 
glede na obseg in posledice nesreče nujna in utemeljena. 

Tovarišice in tovariši delegati! 
Zavedamo se, da v tem uvodu v razpravo nismo uspeli osvetliti vseh vpra- 

šanj, ki so pomembna za potek razprave in sprejemanje dokončnih stališč. 
Toda upamo, da bo na podlagi informacije, predloženih stališč in tega pri- 
spevka vendarle mogoče razpravljati. Razprava naj bo čim širša in vsebinsko 
bogata, da bi lahko ustrezno dogradili in izpopolnili enotni sistem odgovornosti 
in obveznosti v primeru elementarnih nesreč. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Pričenjam razpravo. Kdo 
želi besedo? Prosim, besedo ima tovariš Jože Zupan, delegat za Zbor združe- 
nega dela s področja gospodarstva, okoliš 38! 

Jože Zupan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! De- 
legati imamo k informaciji, in sicer k ukrepom za zaščito in reševanje ljudi in 
imetja ob elemntarni nesreči in neposredno po njej, naslednje pripombe: 

V šestem odstavku je izpuščen pomemben dejavnik za zaščito družbenega 
imetja ljudi, to je enota narodne zaščite, ki se v takem primeru aktivira in 
deluje s posebnimi nalogami, ki jih določi njen načelnik, ki vodi enoto v akcijo. 
Poleg tega pa bi bilo potrebno urediti tudi večjo funkcionalnost enot civilne 
zaščite in ostalih dejavnikov, ki so že vključeni v informaciji. Namreč poveza- 
nost med temeljno organizacijo združenega dela in krajevno skupnostjo je 
premajhna, da bi bilo delovanje lahko enotno. 

Delegati menimo, da si moramo tudi prizadevati, da bi se za ublažitev ele- 
mentarnih nesreč v največji možni meri izkoristili vsi delovni in kadrovski po- 
tenciali. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli še kdo besedo? Če ne želi nihče 
več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam, da zbor sprejme na- 
slednji sklep: 

1. Osnutek stališč za delovanje enotnega sistema organizacije, odgovor- 
nosti in obveznosti v primerih elementarnih nesreč v Socialistični republiki 
Sloveniji se prejme. 



156 Zbor združenega dela 

2. Predlog stališč za delovanje enotnega sistema organizacije, odgovorno- 
sti in obveznosti v primerih elementarnih nesreč v Socialistični republiki Slo- 
veniji pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije in ga 
predloži Skupščini Socialistične Republike Slovenije v prvem trimesečju 
1979. leta. 

Pri pripravi predloga stališč naj upošteva predloge, dane v poročilih skup- 
ščinskih teles in ostalih gradivih in predloge, dane v razpravi na zboru. 

Predlaga kdo kakšno dopolnilo ali spremembo tako oblikovanega sklepa? 
(Ne.) Če nihče, prosim, da o njem glasujemo. Kdor je za, naj prosim glasuje! 
(133 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 
Nekaj časa bo vodila sejo zbora tovarišica Ivica Kavčič, podpredsednica 

Zbora združenega dela. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Prehajamo na 12. točko dnev- 
nega reda, to je na predlog za izdajo zakona o energetskem gospodar- 
stvu. 

Predlog za izdajo zakona je Skupščini Socialistične republike Slovenije 
predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slove- 
nije, ki je za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda določil Draga 
Petroviča, člana Izvršnega sveta in predsednika Republiškega komiteja za 
energetiko. 

K tej in naslednji točki dnevnega reda so bili posebej povabljeni pred- 
stavniki: Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva 'Slovenije, 
navzoč je Aleksander Živko, Samoupravne interesne skupnosti za nafto in plin, 
navzoč je Ivan Dremelj, in Poslovnega združenja energetike, Socialistične re- 
publike Slovenije, navzoč je Janez Novak. 

Predlog za izdajo zakona sta obravnavala Odbor za družbenoekonomski 
razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala poročili. Želi predstavnik 
predlagatelja besedo? Prosim, besedo ima Drago Petrovič, član Izvršnega sveta 
in predsednik Republiškega komiteja za energetiko! 

Drago Petrovič: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Dovolite mi, da v začetku svoje uvodne besede na kratko povzamem 
poglavitne ugotovitve iz razprav ob obravnavi programa racionalnega ravna- 
nja z energijo in predloga energetske bilance Slovenije do konca tega stoletja, 
saj gre za dokumenta, ki bosta bistveno vplivala na oblikovanje bodočega za- 
kona. 

Smo v obdobju, ko je gospodarjenje z energijo in njenimi viri postalo iz- 
redno pomembno. Spremembe oziroma štirikratno povečanje cen nafte od 1973. 
leta do danes silijo državo v sprejemanje strogih ukrepov za varčevanje, po- 
večanje izkoriščanja domačih energetskih virov ter v iskanje možnosti uporabe 
novih. Hkrati pa vzpostavljamo odnose, ki kar najbolj zagotavljajo zanesljivost 
dobav uvoznih energetskih virov. Tako Jugoslavija kot Slovenija sta pod moč- 
nim vplivom takšnih svetovnih dogajanj. Od leta 1960, ko smo globalno še v 
celoti pokrili naše potrbe po energiji, znaša naša energetska odvisnost že do- 
brih 50 %. Prav z namenom kar najbolj zadržati nadaljnje naraščanje deleža 
uvozne energije sta bila pripravljena dva dokumenta, to je program ukrepov ra- 
cionalnega ravnanja in energetska bilanca do konca tega stoletja, s katerima 
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naj Skupščina in ta zbor dolgoročno opredelita nadaljnje odnose pri proizvodnji 
in porabi energije. ... ...» 

Temeljna usmeritev za dosego predvidenih ciljev je rast koriščene energije, 
ki mora biti počasnejša od rasti družbenega proizvoda. Povečati se mora stop- 
nja izkoristka primarne energije za pridobitev enote koriščene energije, za kar 
bo potrebno uvajati racionalnejšo tehnologijo in tehnologijo z zvišanimi stop- 
njami izkoristkov. V celoti je treba izkoristiti razpoložljive hidroenergetske vire, 
premog in uran. Povsod, kjer je mogoče, si je potrebno prizadevati za kombi- 
nirano proizvodnjo toplotne in električne energije in s tem izboljšati izkoristek 
premoga in tekočih goriv. Uporabo zemeljskega plina je potrebno usmeriti v 
zahtevnejše tehnološke postopke, v določenem delu tudi v ekološko ogrožena 
območja. Dosledno je potrebno izvajati vse ostale ukrepe, ki so navedeni v 
programu racionalnega ravnanja z energijo, saj bomo s tem dosegli pomembne 
uspehe v boju za čistejše okolje. V čimvečjem obsegu je potrebno zagotoviti 
preskrbo mest s plinom, sanitarno vodo in ogrevanjem iz centralnih toplarn. 

Pospešiti je potrebno geološke in rudarske raziskave, kot tudi raziskave 
uporabe novih virov energije, kot ta sončna in geotermična energija. Iz spozna- 
nja o neobhodnosti racionalnega ravnanja z energijo za naš nadaljnji družbeno- 
ekonomski razvoj, torej tudi na področju-'pridobivanja, pretvarjanja, prenosa in 
distribucije energije, sem pa sodi nedvomno tudi že faza raziskav, izhaja tudi 
potreba po določenih spremembah na področju organiziranja energetskih de- 
javnosti. Nujnost energije za življenje ter delo vsakega in vseh terja vzposta- 
vitev takih pogojev na področju preskrbe z energijo, da bo le-ta dostopna 
ob enakih pogojih vsakomur. Tej zahtevi primerno se morajo organizirati orga- 
nizacije združenega dela, ki proizvajajo in dobavljajo energijo. Zaradi take od- 
visnosti družbenoekonomskega razvoja od stanja na področju preskrbe z ener- 
gijo je potrebno proučiti primernost proglasitve vseh energetskih dejavnosti za 
dejavnosti posebnega družbenega pomena ter hkrati s tega vidika postaviti do- 
ločene principe organiziranja teh dejavnosti. 

Prav ta soodvisnost poslovanja in razvoja celotnega gospodarstva od odno- 
sov in razvoja na področju energetike narekuje vzpostavitev interesne poveza- 
nosti med proizvajalci in porabniki vseh vrst energije. Le-ta mora biti v konem 
fazi taka, da zagotavlja skladno programiranje in financiranje razvoja vseh 
oblik izkoriščanja energije in potrebnih primarnih energetskih virov, upošteva- 
joč medsebojno komplementarnost vseh vrst koriščene energije v konem porabi. 

Predloženi predlog za izdajo zakona o energetskem gospodarstvu predstav- 
lja odgovor na v tej Skupščini že večkrat naglašeno potrebo po pripravi in spre- 
jetju zakona, ki bi integralno obravnaval problematiko energetike. Ob tem naj 
omenim, da 'so tudi že opravljene razprave o pripravi predloga za izdajo za- 
kona potrdile družbeno potrebo in interes, da se tak zakon sprejme. 

Predlog za izdajo zakona uvaja in pravno opredeljuje nov pojem: ener- 
getsko gospodarstvo. Ta pojem naj bi po tem zakonu vključeval dejavnost pri- 
dobivanja premoga in uranove rude, naftno-plinsko dejavnost, elektroenerget- 
sko dejavnost in dejavnost daljinskega ogrevanja. 

Sedanje stanje na področju pravnega urejanja pridobivanja energetskih 
virov je takole: imamo zakon o elektrogospodarstvu, ki ureja organiziranje, 
poslovanje in razvoj elektroenergetske dejavnosti, to je pridobivanje, prenos in 
distribucijo električne energije, ki je tudi proglašena za dejavnost posebnega 
družbenega pomena, ter z njo delno povezane proizvodnje primarne energije 
premoga, pri čemer pa dejavnost pridobivanja premoga ni proglašena za de- 
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javnost posebnega družbenega pomena. Ob tem ureja veljavni zakon tudi sistem 
povezovanja proizvajalcev in porabnikov električne energije v območne samo- 
upravne interesne skupnosti in v Interesno skupnost elektrogospodarstva Slo- 
venije. 

Interesna povezava je vzpostavljena tudi na področju naftno-plinske de- 
javnosti. In to na prostovoljni podlagi, v okviru Interesne skupnosti za nafto 
in plin. 

Energija je neobhodna za življenje in delo vsakega in vseh. Energetsko 
gospodarstvo predstavlja torej del infrastrukturnih dejavnosti. Energetska kriza 
pred nekaj leti je opozorila na velik pomen delovanja in razvoja gospodarstva 
ter družbenoekonomskega razvoja gospodarstva ter družbenoekonomskega živ- 
ljenja nasploh pri oskrbi z energijo. Problem nepretrgane in z načrtovanim 
ekonomskim razvojem usklajene preskrbe z energijo je tako postal za vsako 
narodno gospodarstvo eden od osnovnih problemov v prihodnjem obdobju. Ta 
problem je za Slovenijo še posebno pereč, saj je znano, da smo energetsko dokaj 
siromašni in zato v veliki meri odvisni od dobavljanja energije od drugod. Tudi 
srednjeročni plan Slovenije od 1976. do 1980. leta je postavil kot eno osnovnih 
postavk nadaljnjega razvoja energetskega gospodarstva načelo dolgoročne in 
zanesljive preskrbe z vsemi vrstami energije na osnovi izkoriščanja domačih 
energetskih virov ter načelo racionalnega ravnanja z energijo, tako v proizvod- 
nji kot tudi pri nabavi. 

Ti načeli sta bili v javni razpravi v Skupščini ob obravnavi obeh doku- 
mentov v letošnjem letu ponovno potrjeni. Nadalje je bila v javni razpravi o 
teh dveh dokumentih izražena potreba po zakonski ureditvi organiziranega po- 
slovanja in iazvoja tudi ostalih energetskih dejavnosti, saj so vse vrste energije 
med seboj komplementarne. Praviloma ni porabnika, ki bi porabljal le eno 
vrsto energije. Hkrati pogojuje to tudi našo uvozno odvisnost in njen vpliv na 
plačilno bilanco. Pri tem je pomembno, kako so dobavitelji organizirani, kako 
poslujejo in ali zagotavljajo dolgoročnost dobav te energije. 

Zato je tudi v teh dejavnostih nujno vzpostaviti princip uveljavljanja ši— 
šega družbenega interesa. Proglasitev energetskih dejavnosti za dejavnosti po- 
sebnega družbenega pomena bi nam omogočilo, da v zakonu postavimo dolo- 
čena pravila za njihovo organiziranost, delovanje, ugotavljanje in delitev do- 
hodka ter financiranje razširjene reprodukcije. 

Pri tem opozarjamo, da kljub temu obstajajo določene razlike med ener- 
getskimi dejavnostmi, in sicer glede pomena in vloge energetskega vira, ki ga 
le-ta ima za porabnike in celotno gospodarstvo. To pomeni, da bodo v bodoče 
organizacije združenega dela iz energetske dejavnosti pridobivale dohodek s 
prodajo proizvodov, pri čemer pa se bodo cene za nekatere proizvode oziroma 
energetske vire oblikovale na podlagi sporazumno dogovorjenih tehničnih meril 
in kazalcev poslovanja, ki bodo dogovorjeni s porabniki v samoupravni inte- 
resni skupnosti, za druge pa na trdnih načelih, v skladu s sprejetimi predpisi 
in politiko cen. 

Prav tako sam sistem in tehnologija obratovanja oziroma preskrbe porab- 
nikov z energijo nista enaka v vseh dejavnostih niti ni enaka odvisnost med 
temeljnimi organizacijami in delovnimi organizacijami glede vzpostavitve in 
vzdrževanja sistema. Zato ne bi bilo primerno uveljavljati enak sistem organi- 
ziranja v organizacijah združenega dela, ki opravljajo te dejavnosti. 

Menimo, da ne bi bilo potrebno podrobneje določati pravil delovanja in 
organiziranja energetskih dejavnosti, pač pa le opredeliti nekatere zahteve ozi- 
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roma principe, na podlagi katerih morajo organizacije združenega dela energe- 
tike opravljati svojo dejavnost. Energija ni sama sebi namen. Zato mora biti 
zaradi svoje pomembnosti za družbenoekonomsko življenje in razvoj in hkrati 
zaradi pretežno monopolnega položaja proizvajalcev energije na razpolago v 
dogovorjeni količini, po dogovorjeni ceni, kakovosti in v dogovorjenem času. 

Organiziranost in poslovanje energetskih dejavnosti morata biti podrejena 
temu cilju. Zakon naj torej ne bi bil preveč konkreten in naj ne bi upošteval 
veljavnih predpisov, ki sicer urejajo organizirano poslovanje in razvoj gospo- 
darskih dejavnosti. Določno mora opredeliti posebnosti urejanja razmer na ener- 
getskem področju, izhajajoč iz osnovnih razlogov, ki narekujejo razglasitev 
energetskih dejavnosti za dejavnosti posebnega družbenega pomena. 

Komplementarnost vseh vrst izkoriščane energije terja skupno in enotno 
programiranje vseh energetskih dejavnosti zaradi naslednjih vidikov: zado- 
voljitev trga, gospodarno izkoriščanje virov in proizvodne energije ter zagoto- 
vitev varstva človekovega okolja. Samo tako je mogoče zagotoviti optimalne 
rešitve. Ker je osnovno mesto usklajevanja interesov proizvajalcev in porab- 
nikov energije v samoupravnih interesnih skupnostih, je za dosego takega sta- 
nja, to je za programiranje in financiranje vseh oblik koriščene energije in za- 
nje potrebnih primarnih energetskih virov, nujno vzpostaviti interesna pove- 
zovanja proizvajalcev in porabnikov po posameznih energetskih dejavnostih 
ter te samoupravne interesne skupnosti med seboj ustrezno povezati ter orga- 
nizirati reševanje skupnih vprašanj. 

Drugo veliko področje, kateremu posveča predlog za izdajo zakona izredno 
pozornost, je področje racionalnega ravnanja z energijo. 

Skupščina je v stališčih, sklepih in priporočilih o izvajanju programa ukre- 
pov racionalnega ravnanja z energijo januarja letos zadolžila Izvršni svet, da 
prouči možnost priprave zakona o energetskem gospodarstvu, v katerem naj 
opredeli načela za racionalno gospodajenje z energijo ter omogoči izdajo 
ustreznih podzakonskih aktov. Prav tako naj prouči možnost za ustanovitev 
novih inšpekcijskih služb in dopolnitev obstoječih služb za kontrolo racional- 
nega gospodarjenja z energijo. Predlaga naj ukrepe, s katerimi bo preprečeno 
nekontrolirano prehajanje z enega na drugi energetski vir, posebno ko gre za 
primarno energijo iz uvoza. 

Predloženi predlog za izdajo zakona sledi tej usmeritvi. Tako naj bi zakon 
vseboval posebne določbe o racionalnem ravnanju z energijo, kar naj bi pred- 
vsem služilo kot osnova za sprejetje potrebnih podzakonskih aktov. Zakon 
naj bi opredelil načela racionalizacije z energijo tudi pri drugih ukrepih, tako 
v občinah in republiki, kot tudi v samoupravnih interesnih skupnostih in 
bančnih organizacijah. 

Nadalje zakon ureja energetsko soglasje za dobavo in za prehod z enega 
na drug energetski vir pri večjih porabnikih in določa, da opravljajo nadzor 
nad racionalnim ravnanjem z energijo elektroenergetska, rudarska, parno- 
kotlovska in gradbena inšpekcija. Načelo racionalnega ravnanja z energijo pred- 
stavlja osnovno izhodišče zakona v celoti. To bi bilo vodilo pri urejanju od- 
nosov med posameznimi proizvajalci energetskih virov in med njimi in upo- 
rabniki. Prav zato, ker ureja predlog za izdajo organiziranje in delovanje vseh 
energetskih dejavnosti, opredeljuje zadevo, za katero se sporazumevajo in do- 
govarjajo proizvajalci in porabniki in ki vključuje tako proizvodnjo in dobavo 
energije kot tudi njeno porabo. 
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Kot je razvidno iz predloga za izdajo, ponuja zakon nekatere variantne 
rešitve. Razprave v odborih in zborih Skupščine in ustrezna javna razprava, 
za katero menimo, da jo je potrebno izvesti, naj pokažejo, katera oblika inte- 
resnega povezovanja bi bila najprimernejša in bi zagotavljala po eni strani 
optimalno reševanje skupnih zadev, po drugi strani pa uveljavljanje raznoličnih 
interesov porabnikov pri posamezni vrsti energije ter zadovoljivo reševanje 
posebnosti pridobivanja posamezne vrste energije. 

Ob tem poudarjam, da je bilo dosedanje delovanje obeh interesnih skup- 
nosti na področju energetike, Interesne skupnosti elektrogospodarstva in Inte- 
resne skupnosti za nafto in plin, dokaj uspešno in je potrdilo primernost in pra- 
vilnost take oblike povezovanja in urejanja odnosov med proizvajalci in 
porabniki. 

Prav tako bi se bilo primerno opredeliti do vprašanja, ali naj zakon do- 
loča, v katerih primerih se sme prekiniti oziroma ustaviti dobava energije, ko 
so porabniki priključeni na omrežje, ali pa naj se o tem dogovorijo proizvajalci 
in porabniki sami v interesnih skupnostih. 

V zvezi z določbami o racionalnem ravnanju z energijo bi se bilo po- 
trebno opredeliti do vprašanja sanacije obstoječega stanja, ki pogojuje neracio- 
nalno porabo energije. Kakšne ukrepe za odpravo te neracionalnosti naj bi 
zakon predpisal in ob kakšnih pogojih? Kdaj, kdo in na kakšen način lahko 
uvede omejitve, restrikcije pri dobavi energije kot intervencijski ukrep, ne- 
odvisno od postopka za pridobitev energetskega soglasja? 

Pri pripravi osnutka zakona nam bodo v veliko pomoč tudi sugestije o 
oblikah in instrumentih opredelitve posebnega družbenega interesa v posamez- 
nih regijskih dejavnostih oziroma njihove specifičnosti, kakor tudi vsa druga 
dopolnila v smislu sistemske ureditve položaja energetskega gospodarstva. 

Tovarišice in tovariši delegati! Predlog za izdajo zakona je pripravljen 
na podlagi dosedanje razprave v okviru Izvršnega sveta, Gospodarske zbornice 
Slovenije in Republiškega odbora sindikatov energetike in premogovništva, 
delno obeh energetskih skupnosti in organizacij združenega dela s področja 
energetskih dejavnosti. Dosedanja razprava je soglasno potrdila osnovna iz- 
hodišča predlaganega zakona. 

Pri pripravi osnutka bomo v kar največji možni meri upoštevali pripombe 
in predloge tako skupščinskih teles kot tudi pripombe iz javne razprave z 
ustreznimi organizacijami s področja energetike, samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi, Gospodarsko zbornico Slovenije in Zvezo sindikatov Slovenije, za 
katero menimo, da je glede na sistemski značaj zakona primerna in potrebna. 
Hvala. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Tovarišu Dragu Petroviču se zahva- 
ljujem za izčrpno uvodno razpravo. Želita morda poročevalca Odbora za druž- 
benoekonomski razvoj in Zakonodajno-pravne komisije dati dodatno poro- 
čilo? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima Božo Pančur, delegat 
za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, okoliš 12! 

Božo Pančur: Tovarišice in tovariši delegati! Delegacija Zbora zdru- 
ženega dela Skupščine občine Jesenice za gospodarsko področje je razpravljala 
o predlogu za izdajo zakona o energetskem gospodarstvu in ima k predlogu za 
izdajo zakona naslednje pripombe: 
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Poglavje VI, točka 1: V zakonu naj se navede, kako se v energetski de- 
javnosti uporablja določilo o posebnem družbenem pomenu. 

Točka 2, drugi odstavek: V zakonu je treba dati več poudarka samouprav- 
nim interesnim skupnostim za energijo in določiti, da je samoupravna interes- 
na skupnost nosilec energetskega razvoja, da v njej organizacije združenega 
dela usklajujejo svoje programe, prav tako tudi programe investicij organi- 
zacij združenega dela energetskih dejavnosti, pri čemer se upoštevajo druž- 
beni plani Socialistične republike Slovenije in standard o kvaliteti. 

Točka 4 naj se glasi: Izvajanje investicij. Nadaljnje besedilo naj se črta. 
V prvem odstavku naj se točno opredelijo viri financiranja razširjene re- 

produkcije in energetske dejavnosti v SR Sloveniji. Predlagamo dva načina: 
Financiranje investicij iz sredstev, ki izvirajo iz cene energetskih medijev in 
financiranje investicij iz združenih sredstev potrošnikov, proizvajalcev in di- 
stributerjev. Oba načina financiranja razširjene reprodukcije morata biti 
samoupravno dogovorjena v okviru Samoupravne interesne skupnosti za 
energetiko. 

V zakonu naj se opredelita financiranje in izgradnja energetskih objektov 
v okviru poslovnih skupnosti. 

Točka 6, drugi odstavek: Navede naj se točnejša organizacija. Predlaga- 
mo, da se posamezne samoupravne interesne skupnosti za energetske dejav- 
nosti združijo v Zvezi samoupravnih interesnih skupnosti za energetiko v So- 
cialistični republiki Slovenije. 

Področne samoupravne interesne skupnosti ostanejo ločene in povezane s 
samoupravno interesno skupnostjo posameznih dejavnosti v republiki. Veliki 
potrošniki naj se vključijo direktno v samoupravno interesno skupnost posa- 
mezne energetske dejavnosti v republiki. 

Četrti odstavek: Poleg navedenega morajo samoupravne interesne skup- 
nosti za posamezne energetske dejavnosti ali pa Zveza samoupravnih interes- 
nih skupnosti za energetiko sodelovati z republiškimi organi in ostalimi sa- 
moupravnimi interesnimi skupnostmi v republiki in v zvezi ter s poslovnimi 
skupnostmi. Samoupravne interesne skupnosti tudi spodbujajo in organizirajo 
enotno izobraževanje kadrov v energetiki in potrošnikov energije za racional- 
nejšo porabo energetskih medijev, predlagajo predpise, standarde in zakone za 
energetiko. 

Točka 7, prvi in tretji odstavek: Potrebno je dodati: V zvezi s samouprav- 
no interesno skupnostjo za energetiko se dajejo energetska soglasja le za pri- 
klop na glavno primarno energetsko mrežo. Za sekundarne priklope daje so- 
glasje proizvajalec ali distributer energetskih medijev. 

Četrti odstavek naj bi odpadel. Energetsko soglasje mora biti namreč 
kompletno. 

Osmi odstavek: Predlagamo variantni predlog, to je samoupravni dogovor. 
Točka 8, peti odstavek: Za racionalnejšo porabo energije skrbe tudi te- 

meljne organizacije združenega dela oziroma organizacije združenega dela, ki v 
ta namen ustanovijo komisijo za racionalno in smotrno porabo energije. 

Poglavje 7: Materialne obveznosti družbenopolitičnih skupnosti, kakor 
tudi organizacij združenega dela in drugih skupnosti bodo krite v skladu z 
letnimi in srednjeročnimi plani. 

V zakonu je potrebno opredeliti strokovne službe samoupravnih interes- 
nih skupnosti za energetiko. Kje se ustanovijo, kako se financirajo, kakšne so 

li 
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njihove naloge in odgovornosti ter kam se vključujejo obstoječe strokovne 
službe. Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Želi še kdo besedo? Be- 
sedo ima Darko Pekič, delegat za Zbor združenega dela s področja gospodar- 
stva, okoliš 16! 

Darko Pekič: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Naša skupina delegatov je obravnavala predlog zakona za izdajo zakona 
o energetskem gospodarstvu in ima s tem v zvezi stališča oziroma pripombe, ko 
so identična s stališči Interesne skupnosti za elektrogospodarstvo in Interesne 
skupnosti za nafto in plin. 

Ustreznejša oblika organiziranja interesnih skupnosti bi bile interesne 
skupnosti posameznih energetskih dejavnosti, ki bi se povezovale v Zvezo in- 
teresnih skupnosti energetike. Oblikovanje interesnih skupnosti za posamezne 
energetske dejavnosti je pogojeno s specifičnimi razlikami med dejavnostmi. 
Delegacije v bazi pa naj bi bile enotne zaradi bistveno enotnih interesov 
porabnikov. 

Posebni družbeni pomen posameznih energetskih dejavnosti in na posamez- 
nih področjih bi bilo treba z zakonom podrobneje opredeliti ter posebej urediti 
tista področja in območja, kjer se dohodkovni odnosi urejajo po načelu svo- 
bodne menjave dela. 

V Zvezi skupnosti bi se sporazumevali zlasti o usklajenih programih raz- 
voja energetskih dejavnosti, skupni energetski bilanci, odnosu med cenami 
energetskih virov in posameznih vrst energije in še o ostalih skupnih zadevah. 

Planiranje v energetskem gospodarstvu je treba urediti v zakonu o ener- 
getskem gospodarstvu, in sicer zaradi posebnosti teh dejavnosti, kjer je nujno 
dolgoročno planiranje. Vsekakor je srednjeročno planiranje na področju ener- 
getskega gospodarstva prekratko in povzroča prevelike težave. 

Poleg ostalih inšpekcijskih služb naj se ustanovijo tudi inšpekcijske službe 
za vnetljive pline, kot so zemeljski plin, propan, butan in podobno. Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! -Naprej, prosim! Kdo želi 
besedo? Besedo ima Rudolf Leiner, delegat s področja gospodarstva, 19. 
okoliš! 

Rudolf Leiner: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Skupina delegatov 19. okoliša s področja gospodarstva podpira iz- 
dajo zakona o energetskem gospodarstvu. 

Predlog za izdajo zakona je realen pristop k rešitvi številnih problemov na 
področju energetike, če hočemo čimbolj racionalno gospodariti z energijo, z no- 
vimi viri, ki jih bo potrebno v prihodnje vključevati. 

Menimo, da parcialno reševanje problemov energetike ne more dati opti- 
malnih rezultatov, če ob prizadevanju posameznih interesnih skupnosti s pod- 
ročja energetike ni v celoti usklajeno. Zaradi tega podpiramo ustanovitev sa- 
moupravne interesne skupnosti za energetiko Slovenije in območnih samo- 
upravnih interesnih skupnosti v smislu drugega predloga. Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? 
Prosim, besedo ima Drago Petrovič! 



8. seja 163 

Drago Petrovič: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Ker gre za predlog za izdajo zakona, to je za prvo fazo, menim, da bo 
potrebno vse sugestije, ki so bile dane danes, proučiti. Moram povedati, da so 
nekatere od teh sugestij, ki so bile posredovane, že v določeni meri vključene. 
Novi predlogi, ki so bili danes posredovani, se nanašajo predvsem na naslednje: 

Če sem prav razumel, so delegati želeli, da diferenciramo, katere dejav- 
nosti so posebnega družbenega pomena. Strinjam se s tem predlogom. 

Menim, da je bil dan tudi predlog, da se ustanovi služba za vnetljive 
pline. Moram poudariti, da je z zakonom o varstvu pri delu določena inšpek- 
cija, ki odreja ravnanje s plini, v skladu z ustreznim pravilnikom. Vendar 
bomo predlog proučili. 

Menim, da so vsi delegati skoraj soglasno podprli predlog, da naj se 
ustanovi Zveza interesnih skupnosti energetskih dejavnosti, pri čemer pa je 
potrebno poenotiti delegatsko bazo. Lahko ugotovimo, da zakon potrebujemo, 
da je potrebno nekatera odprta vprašanja na področju energetskega gospodar- 
stva urediti, poenotiti gledanja na razvoj energije in zagotoviti usklajen raz- 
voj energetske dejavnosti, v skladu s potrebami našega gospodarstva. Samo 
na ta način se lahko izognemo nekaterim neskladjem, katerim smo bili že v 
preteklosti priča in katerih v naslednjem obdobju ne bi želeli več doživeti. 
Hvala lepa. 

Podpredsednica Ivica Kavčič: Želi še kdo razpravljati? Ce ne želi 
nihče več, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme nasled- 
nji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o energetskem gospodarstvu se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 

Slovenije. 
Pri pripravi osnutka zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih 

skupščinskih teles in ostalih gradivih ter predloge, dane v razpravi na seji 
zbora. 

Se strinjate s tem besedilom? Predlaga kdo kakšno spremembo ali do- 
polnitev predlaganega sklepa? (Ne.) 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (135 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Predsednik Emil Tomažič: Prehajamo na 13. točko dnevnega 
reda, to je na predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o prispevku 
odjemalcev električne energije na nizki napetosti za financiranje energetskih 
objektov z osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona je Skupščini Socialistične 
republike Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine Socialistične 
republike Slovenije, ki je za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda 
določil tovariša Draga Petroviča, člana Izvršnega sveta in predsednika Repu- 
bliškega komiteja za energetiko. 

Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije predlaga Skup- 
ščini Socialistične republike Slovenije, da obravnava zakon v smislu drugega 
odstavka 250. člena poslovnika Skupščine Socialistične republike Slovenije, in 
sicer da se združita prva in druga faza, tako da se hkrati obravnavata in 
sprejemata predlog za izdajo zakona in osnutek zakona. 

11» 
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Ima kdo kakšno pripombo k temu predlogu? .'(Ne.) Ker pripomb ni, pre- 
hajam na glasovanje. Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (129 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? <1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (2 delegata.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta sprejet z večino glasov. 
Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona z osnutkom zakona so ob- 

ravnavali: .Odbor za družbenoekonomski razvoj, Odbor za finance in Zakono- 
daj no-pravna komisija, ki so dali poročila. 

Želi predstavnik predlagatelja besedo? Prosim, besedo ima tovariš Drago 
Petrovič, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za ener- 
getiko ! 

Drago Petrovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o prispevku odjemalcev elek- 
trične energije na nizki napetosti za financiranje energetskih objektov, z os- 
nutkom zakona, je del zakonodaje, ki je neposredno vezana na izpolnjevanje 
obveznosti in dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
od 1976. do 1980. leta. i 

Tudi današnji predlog za spremembo pomeni izvajanje nalog družbenega 
plana elektroenergetske dejavnosti do 1980. leta. 

Skupščina Interesne skupnosti elektrogospodarstva Slovenije je s samo- 
upravnim sporazumom o združevanju sredstev za izgradnjo elektroenergetskih 
objektov zavezana, da vsako leto ob sprejemanju elektroenergetske bilance za 
tekoče leto določi sistem pokrivanja izpada dohodka, če oceni, da predvideni 
obseg s prodajo električne energije ne bo realiziran. 

Cene električne energije v obdobju 1975—4978 zaradi hitrih sprememb v 
strukturi proizvodnje in intenzivnih investicij niso pokrile stroškov enostavne 
reprodukcije. Zato je morala interesna skupnost v letu 1075 pokriti 520, v letu 
1976 697 in v letu 1977 557 milijonov dinarjev. 

V letu 1975 je bil izpad pokrit z združevanjem sredstev na osnovi samo- 
upravnega sporazuma oziroma kasneje za tiste, ki sporazuma niso sprejeli, z 
obveznim združevanjem v okviru zakona, s čimer smo gospodarstvu odvzeli 
najkvalitetnejša sredstva. Da bi se temu v bodoče izognili, smo v letu 1976 
sprejeli dopolnitev zakona z možnostjo, da se ta sredstva lahko uporabijo za 
pokritje amortizacije elektrogospodarstva kot elementa v strukturi cene elek- 
trične energije, z obvezo, da se ta del sredstev iz naslova amortizacije obvezno 
združuje v Interesni skupnosti elektrogospodarstva za realizacijo sprejetega 
programa, za izgradnjo elektroenergetskih objektov do leta 1980. 

Največji del sredstev oziroma prispevka na nizki napetosti vplačujejo go- 
spodinjstva ter del porabnikov na nizki napetosti, ki niso zavezanci samouprav- 
nega sporazuma. Z uporabo teh sredstev smo pokrili izpad zaradi nerealizi- 
ranih cen v letih 1976 in 1977 in se s tem izognili dodatni obremenitvi gospo- 
darstva, s tem, da so se sredstva pokritega dela amortizacije združila v okviru 
Interesne skupnosti elektrogospodarstva. 

Poleg tega dela je elektrogospodarstvo združevalo še vso ostalo amortiza- 
cijo, ki je preostala po znižanju le-te za lastno rabo in po plačilu anuitet. Tudi 
julija letos je ob sprejetju elektroenergetske bilance Skupščina Interesne skup- 
nosti elektrogospodarstva ugotovila, da cene električne energije ne bodo po- 
krile dogovorjenega obsega celotnega prihodka in da bo potrebno od celotnega 
izpada 938 milijonov dinarjev pokriti iz sredstev po tem zakonu 778 milijonov 
din oziroma 13 %. 
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Menimo, da bomo morali, upoštevajoč bistveno spremenjeno strukturo 
proizvodnje električne energije in upoštevajoč intenzivnost vlaganj, ki se od- 
ražajo v močno povečanem obsegu amortizacije, kot tudi večjo povezanost 
premogovništva, ki se kaže v povečanem deležu goriv, končno realizirati ceno 
električne energije, ki bo pokrivala vse stroške enostavne reprodukcije, saj to 
zahteva družbeni plan do 1980. leta, pa tudi resolucije v letih 1076, 1971'in 
1978. To nalogo nameravamo realizirati do konca sedanjega planskega obdobja. 

Predlagana sprememba zakona je potrebna predvsem zato, ker v letih 
1978 do 1982 zapadejo v plačilo visoke anuitete tujih kreditov za na novo 
zgrajene objekte — Plinsko elektrarno Brestanica, Termoelektrarno Šoštanj 
IV, 380 kV mrežo in Nuklearno elektrarno Krško, ki je še v gradnji. Glavnico 
pokriva elektrogospodarstvo le iz amortizacije. Letos znaša glavnica 601 milijon 
dinarjev, obresti 344 milijonov, to je skupaj 945 milijonov din anuitet. Obseg 
amortizacije, s katero se lahko pokrije glavnica, znaša 750 milijonov m bo 
skoraj v celoti angažirana z odplačilom anuitet. Zato dodeljenih sredstev iz 
prispevka na nizki napetosti ne bo možno združiti v obliki proste amortiza- 
cije elektrogospodarstva v interesni skupnosti. 

Zato predlagamo, da se zadnji del 3. člena zakona črta. Elektrogospodar- 
stvo naj se razbremeni obveznosti združevanja amortizacije, ker bo le-to do 
konca tega planskega obdobja in še kasneje angažiral za odplačilo dospelih 
obveznosti tujih kreditov. 

Spremembo zakona je predlagala na svoji seji julija letos Skupščina In- 
teresne skupnosti elektrogospodarstva. Predloženi predlog za izdajo z osnutkom 
ta skupščina podpira, saj gre za realizacijo njihovega sklepa, in poudarja, da 
s tem izvajanje srednjeročne elektrogospodarske bilance Slovenije ne bo 
ogroženo. 

Z dograditvijo Nuklearne elektrarne Krško bomo zagotovili pokrivanje 
potreb po električni energiji do konca 1983. leta. Sprejetje zakona bo tudi 
omogočilo, da se izognemo posledicam, ki jih povzroča ugotovljena izguba, in 
hkrati razrešimo problem odplačila obveznosti elektrogospodarstva. 

Ker pristojni odbori Skupščine k predlogu za izdajo z osnutkom niso 
imeli pripomb, prosim, da zbor predlog za izdajo z osnutkom sprejme in v na- 
slednji fazi omogoči realizacijo samoupravne odločitve Skupščini Interesne 
skupnosti elektrogospodarstva. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Želijo poročevalci odborov 
in Komisije poročilo še ustno dopolniti? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima Ana Kavalar, 
delegatka za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 38. okoliš! 

Ana Kavalar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Delegati 
38. okoliša k predlogu za izdajo zakona o spremembi zakona o prispevku od- 
jemalcev električne energije nimamo pripomb, menimo pa, da bi zaradi poseb- 
nega družbenega pomena elektroenergetike, načina združevanja sredstev za 
razširjeno reprodukcijo te asociacije, pa tudi zaradi izgub tekočega poslovanja 
elektrogospodarstvo pripravilo za Skupščino in širšo javnost informacijo o 
obsegu združenih sredstev glede na vire združevanja in porabe teh sredstev, 
ločeno za tekoče poslovanje in razširjeno reprodukcijo. 

Prav bi bilo, da bi informacija prikazala tudi srednjeročni razvojni načrt 
gradnje elektroenergetskih objektov, zlasti še objektov na neizkoriščenih virih 
voda, to je hidrocentral, ki so glede na energetski vir in okolje ugodnejše od 
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termocentral. Delegati menimo, da bi bilo potrebno v okviru energetske bi- 
lance Slovenije proučiti še vse neizkoriščene vodne vire energije in zlasti še 
vprašanje izgradnje manjših, lokalnih central, ki bi bile tudi v primeru ele- 
mentarnih in drugih nesreč več kot nujne. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? Besedo 
ima tovariš Drago Petrovič! 

Drago Petrovič: Tovariš predsednik! Rad bi samo informiral tova- 
riše delegate, da vsako leto Izvršni svet v januarju oziroma februarju poda 
letno poročilo o izgradnji elektroenergetskih objektov in izpolnjevanju plana 
na tem področju. Tako lahko delegati pričakujejo prvo poročilo o izgradnji in 
o porabljenih sredstvih na tem področju v januarju oziroma februarju na- 
slednjega leta. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
(Ne.) Ce nihče, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme na- 
slednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o prispevku odjemalcev 
električne energije na nizki napetosti za financiranje energetskih objektov, z 
osnutkom zakona, se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pii pripravi predloga zakona naj upošteva predloge, dane v poročilih 

skupščinskih teles in ostalih gradivih. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev tako oblikovanega sklepa? 

(Ne.) Ce nihče, dajem sklep na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj 
prosim glasuje! (122 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (4 delegati.) Se je kdo 
vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah re- 
publiških davkov in taks, z osnutkom zakona. 

Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona z osnutkom 
zakona je Skupščini Socialistične republike Slovenije predložil v obravnavo 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ki je za svojega predstavnika določil to- 
var išico Milico Ozbič, članico Izvršnega sveta in republiško sekretarko za 
finance. 

Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije predlaga Skup- 
ščini SR Slovenije, da obravnava zakon v smislu drugega odstavka 250. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije, in sicer da se združita prva in druga faza, 
tako da se hkrati obravnavata in sprejemata predlog za izdajo zakona in osnu- 
tek zakona. 

Ima kdo kakšno pripombo k temu predlogu Izvršnega sveta? Ker pripomb 
ni, predlagam, da o tem glasujemo. Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! 
(119 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se"Je kdo vzdržal? (5 
delegatov.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta sprejet z večino glasov. Tako 
bomo hkrati obravnavali in sprejemali predlog za izdajo zakona in osnutek 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških 
davkov in taks. 
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Zakon sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija. 
Želi predstavnik predlagatelja besedo? Prosim, besedo ima tovarišica Milica 
Ozbič, članica Izvršnega sveta in republiška sekretarka za finance! 

Milica Ozbič: Tovarišice in tovariši delegati! 
V obravnavi je predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona o spremem- 

bah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks, 
ki po svoji vsebini ureja dva davka. Zato mi dovolite, da s tem v zvezi in pa 
v zvezi z razpravami o tej temi v odborih za finance povem nekaj besed. 

Skupščina Socialistične republike Slovenije odločitve o višini neobdav- 
čenega dela skupnega čistega dohodka občanov in o višini olajšav za vzdrže- 
vane družinske člane ter davčnih stopenj za leto 1978 še ni sprejela, čeprav 
bi jo sicer že morala sprejeti. Kot veste smo zaradi mnogih nejasnosti okrog 
tega davka v začetku leta oziroma proti koncu lanskega leta to odločitev 
odložili. 

Rok za določitev stopenj in osnov za davek iz skupnega dohodka občanov 
za leto 1978 je bil takrat namreč podaljšan do 31. decembra 1978, zato vam 
zakon predlagamo v obravnavo danes. 

V predloženem osnutku zakona so bili za določitev višine neobdavčenega 
dela osebnega dohodka in olajšav za vzdrževane družinske člane uporabljeni 
kriteriji, ki so bili uporabljeni že pri oblikovanju davčnega instrumentarija 
za odmero tega davka za leti 1076 in «1977, in sicer se neobdavčeni del osebnega 
dohodka določa v višini dvakratnega povprečnega osebnega dohodka v repu- 
bliki, olajšave za vzdrževane družinske člane pa se priznavajo v obliki ne- 
obdavčenega zneska v višini zajamčenega osebnega dohodka, za otroke, mo- 
tene v telesnem ali duševnem razvoju, pa se olajšava zviša za 50 odstotkov. 
Ob takem načelnem pristopu prihaja torej do izraza osnovna funkcija tega 
davka, to je progresivno zajemanje višjih dohodkov posameznikov. 

Drugi del predlaganega zakona obravnava davek iz osebnega dohodka 
občanov. 

V izhodiščih za sestavo proračuna Socialistične republike Slovenije za leto 
1979, ki bodo predložena v obravnavo Skupščini iSR Slovenije na prihodnji 
seji zborov, je predvideno 15,7% povečanje porabe v primerjavi z letom 1978. 
Med predvidenimi prihodki, ki naj to porabo pokrivajo, je upoštevan tudi 1% 
davek iz osebnega dohodka delavcev. Opustitev tega vira sredstev iz republi- 
škega proračuna za leto 1979 bi namreč zahtevala znatno povečanje ostalih 
izvirnih prihodkov proračuna republike, to pa sta zlasti posebni republiški 
prometni davek in davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela. 
Posebnega republiškega prometnega davka ne bi bilo mogoče več povečevati, 
ker že sedanja obremenitev v naši republiki s tem davkom presega okvire, 
predvidene z medrepubliškim dogovorom. Prav tako menimo, da ne bi bilo 
primerno povečati obseg obdavčevanja dohodka temeljnih organizacij združe- 
nega dela znatneje od letošnjega. 

Uvedba davka iz osebnega dohodka delavcev v letu 1978 je bila v skladu 
z načeli ustave in zakona o združenem delu, po katerih se sredstva za pokri- 
vanje splošnih družbenih potreb zagotavljajo z davki, ki jih plačujejo delavci 
iz dohodka temeljne organizacije združenega dela in iz svojih osebnih dohodkov. 

Z uvedbo tega davka so tudi delavci v naši republiki pričeli zagotavljati 
sredstva za splošne družbene potrebe neposredno iz svojega osebnega dohodka. 
Te obveznosti v prejšnjih letih nismo imeli, saj so delavci v času od 1975. do 
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1977. leta iz svojega osebnega dohodka v naši republiki združevali le sredstva 
za financiranje skupne porabe. V drugih republikah in pokrajinah pa je bila 
obveznost plačevanja davka iz osebnega dohodka delavcev ves čas v veljavi. 

Glede na to predlagamo, da se časovna omejitev plačevanja davka iz 
osebnega dohodka delavcev po stopnji 1 odstotek odpravi, tako da bi postal 
ta davek v prihodnje reden vir dohodkov republiškega proračuna. Hvala lepa. 

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

Besedo ima tovariš Vizovišek Gojko, delegat za Zbor združenega dela s 
področja gospodarstva, 16. okoliš! 

Gojko Vizovišek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši dele- 
gati! V skupini 16. okoliša smo obravnavali zakon in smo se zopet ustavili 
predvsem pri delu, ki obravnava 1% davek od osebnega dohodka. 

Predvideno je bilo, da se ta davek uvede za čas do konca leta 1978, zato 
predlagamo, da ostane ta časovna omejitev v veljavi. Pri obravnavi proračuna 
republike naj se, ob ustrezni analizi, ki bo delegatom posredovana, ugotavlja 
potreben vir sredstev na osnovi potreb proračuna za vsako leto. Menili smo 
namreč, da je to obremenitev, ki sovpada tudi z obremenitvami samouprav- 
nih interesnih skupnosti in da se sedaj dejansko odločamo za dajatev, ki ni ča- 
sovno usklajena z dajatvami, ki so vezane na financiranje samoupravnih in- 
teresnih skupnosti. Ugotavljamo, da po občinah že imamo pripravljeno fi- 
nanciranje samoupravnih interesnih skupnosti, da pa nam manjka tisti del, 
Ki OĐravnava repuoliške skupnosti. Zato ne moremo o tem predlogu celovito 
razpravljati. Tako še enkrat predlagam, da se ta davek predpiše z zakonom za 
dobo enega leta, osnova za odločanje o tem pa je republiški proračun. Hvala 
lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Zeli predstavnik predlagatelja besedo? 
Besedo ima tovarišica Milica Ozbič, članica Izvršnega sveta in republiška 
sekretarka za finance! 

Milica Ozbič: Tovarišice in tovariši delegati! Predlog, ki ga je dal 
tovariš Vizovišek, se nanaša na časovno veljavnost davka iz osebnega dohodka 
občanov. Ta predlog za spremembo zakona, po katerem bi davek zopet spre- 
jeli samo za dobo enega leta, je v principu dober. Dober je tudi predlog, da 
se podredi sprejemanje tega davka vsakokratni proračunski problematiki, 
analizam, razpravam in vsemu, kar zadeva sprejemanje proračuna. Na- 
čelno teh predlogov ne gre zavračati, vendar v principu tudi velja, da je ravno 
proračunska problematika tista, ki narekuje tako rešitev, kot smo jo pred- 
lagali v zakonu. Predlagali smo jo zaradi racionalnosti, da se vsako leto znova 
ne srečujemo z ponovnimi razpravami o tem davku v dveh ali treh fazah. Po- 
polnoma razumljiva mi je težnja, da se podredi cela davčna zakonodaja pro- 
računski problematiki, saj se davki sprejemajo, uvajajo in pobirajo zato, da 
se z njimi zagotovijo viri financiranja za določene programe, ki so po sistemu 
financirani iz proračuna družbenopolitičnih skupnosti. Tudi v našem primeru 
je tako. 



8. seja 169 

Proračunska problematika naše republike za letošnje leto vam je znana. 
Proračun republike je sprejel nove naloge in v zvezi s temi novimi nalogami 
stari, dosedanji viri preprosto niso več zadoščali, zato smo bili prisiljeni pred- 
lagati Skupščini nov davčni vir, davek iz osebnega dohodka občanov. Naloge, 
zaradi katerih je bil ta proračunski vir sprejet, so ostale oziroma se celo po- 
večujejo. 

V zvezi s točkami, ki ste jih danes že obravnavali, lahko sami ugotovite, 
da so ena od teh nalog intervencije vseh vrst na področju kmetijstva, nadalje 
se povečujejo naloge v zvezi s. pripravo in sprejemanjem prostorskih planov v 
občinah, ljudsko obrambo in druge naloge. Za vse te naloge v obstoječih pro- 
računskih virih, ki so bili v tej republiki vsa leta izredno racionalno usmerjeni, 
ni prostora. Ni pa seveda mogoče sprejeti tudi načina dela, po katerem bi na- 
loge, ki zadevajo financiranje iz proračuna, sprejemali oziroma zavračali ob 
obravnavi o proračunskih virih, s katerimi naj se te naloge realizirajo. Iz 
proračunske problematike za prihodnje leto, ki je še nimate v rokah, ki jo pa 
že imate v vaših delegatskih gradivih, je to precej jasno razvidno. 

Vse dosedanje razprave o izhodiščih za sestavo proračuna republike za 
prihodnje leto jasno nakazujejo, da tudi s tem davkom in ostalimi obstoječimi 
davki problem ni rešen. Republiški proračun, kot je predlagan v izhodiščih, 
naj bi se v odnosu na letošnjega povečal za nekaj več kot 15 odstotkov. Vi 
pa veste, da je to stopnja, ki jo bo v odnosu na vse, kar mora proračun finan- 
cirati, zelo težko vzdržati. Tudi ta stopnja povečanja z obstoječimi proračun- 
skimi viri ni pokrita. Glavnino v obstoječih proračunskih virih predstavlja 
davek iz dohodka tozdov, drugo tretjino predstavlja posebni republiški pro- 
metni davek od prometa proizvodov, ki se ne giblje po pričakovanjih in je 
vprašanje, če bo letošnja predvidena višina dosežena, tretji, glavni vir pa 
predstavlja davek iz osebnega dohodka občanov. Vi pa veste, da tudi iz tega 
vira, kot izhaja iz gradiv, letos pritekajo sredstva le v skladu z predvideva- 
nji, tako da ostajajo nerešeni mnogi akutni problemi v proračunu, kljub tej 
predlagani stopnji. 

Zato mislim, da v današnji razpravi, ko govorimo o predlogu za izdajo 
in o osnutku zakona, ni potrebno ne sprejeti ne zavrniti ideje, da se davek 
zopet časovno omeji in njegova veljavnost postavi v razmerje s proračunom 
in v odvisnost od razprave o proračunu, pač pa jo je potrebno z vso realnostjo 
vzeti na znanje. Nam, ki se moramo profesionalno ukvarjati s problematiko 
proračuna in njegovimi viri, pa se zdi neracionalno, če sprejemamo zakon 
s časovno omejeno veljavnostjo, ko nam pa analize in potrebe govorijo dru- 
gače. 

Zato predlagam, da se do obravnave predloga zakona vzdržimo definitiv- 
nih sklepanj o veljavnosti tega davka kot tudi o njegovi višini. Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Mislim, da ni razhajanj. 
Gre samo za dvoje različnih pogledov: ali davek uvesti kot avtomatizem ali 
pa ga določati vsako leto sproti glede na stvarne letne potrebe. Mislim, da bi 
bilo prav, da se to do predloga zakona prouči. 

Zeli še kdo razpravljati? Če ne želi nihče več razpravljati, potem zaklju- 
čujem razpravo in predlagam zboru tale sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uved- 
bi in stopnjah republiških davkov in taks, z osnutkom zakona, se sprejme. 
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2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 
Slovenije. 

Pri pripravi predloga zakona naj se upošteva predloge, dane v poročilih 
skupščinskih teles in ostalih gradivih ter predloge, dane v razpravi. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev k predlaganemu skle- 
pu? Ce nihče, prosim, da glasujemo. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim 
glasuje! (109 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (10 delegatov.) Se je kdo 
vzdržal? (8 delegatov). 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o revalorizaciji in amortizaciji stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni 
lastnini. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, ki je k tej točki dnevnega reda za svojega pred- 
stavnika določil tovariša Maver j a Jerkiča, namestnika republiškega sekre- 
tarja za urbanizem. 

K tej točki dnevnega reda je bil posebej povabljen predstavnik Zveze 
stanovanjskih skupnosti Slovenije. Obveščeni smo, da prisostvuje tovariš Bo- 
jan Furlan. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za stanovanjsko-komunalna vpra- 
šanja in varstvo okolja našega zbora in Zakonodajno-pravna komisija Skup- 
ščine, ki sta dala poročili. 

Z dopisom z dne 17. 10. 1978 smo prejeli amandmaje Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca Od- 
bora in Komisije poročili še ustno dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima Drago Dolinar, 
delegat za Zbor združenega dela s področja gospodarstva, 35. okoliš! 

Drago Dolinar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov 35. okoliša je razpravljala o predlogu zakona o revalori- 
zaciji in amortizaciji stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini. Po 
8. členu predloga amortizacija stanovanjskih hiš in stanovanj ne more biti 
manjša od 0,25 odstotka od revalorizirane vrednosti oziroma od končne pro- 
dajne cene za stanovanjsko hišo in stanovanje, zgrajeno po 31. 10. 1977. Iz 
obrazložitve k temu predlogu lahko razberemo, da ta minimalna stopnja 
0,25 odstotka od revalorizirane vrednosti stanovanj v globalu ustreza sedanji 
višini amortizacije 0,72 °/o, ker se bo z revalorizacijo vrednost stanovanjskih 
hiš in stanovanj dvignila v povprečju za približno 3-krat. Ce želimo v letih 
1979 in 1980 ostati v sedanjih mejah obremenitve stanarine z amortizacijo, 
je potrebno odstotek amortizacije od sedanje višine znižati tudi na tretjino. 

Po amandmaju k 8. členu, ki ga predlaga Izvršni svet, pa naj bi amorti- 
zacija stanovanjskih hiš in stanovanj znašala en odstotek od revalorizirane 
vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj, kar bi pomenilo takojšnjo 4-kratno 
zvišanje amortizacije glede na sedanjo stopnjo, ne glede na to, za koliko se 
bodo v prihodnjem letu zvišale stanarine. 

Ce pri tem upoštevamo, da predstavlja sedanji delež amortizacije v sta- 
narini okoli 20 odstotkov, bi štirikratno zvišanje amortizacije povzročilo tudi 
zelo veliko spremembo v razdelitvi stanarin. Zato prosimo, da predlagatelj 
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amandmaja pojasni, kakšna naj bi bila, zaradi spremenjene stopnje amorti- 
zacije, bodoča razdelitev stanarine na amortizacijo, investicijsko vzdrževanje, 
tekoče vzdrževanje, zakonske obveznosti in poslovne stroške. Očitno je nam- 
reč, da bi nakazano zvišanje sredstev amortizacije znatno vplivalo na zmanj- 
šanje sredstev za ostale sedanje namene, to pa bi bistveno vplivalo na tudi 
sedaj neustrezno vzdrževanje stanovanjskih hiš in stanovanj. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Prosim, besedo ima tovariš 
Maver Jerkič, namestnik republiškega sekretarja za urbanizem! 

Maver Jerkič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Vprašanje, kakšna naj bi bila zaradi spremenjene stopnje amortizacije bo- 
doča razdelitev stanarine, bomo obravnavali tako ob tem zakonu kot tudi ob 
posebnem gradivu o izvajanju družbenoekonomskih odnosov na področju sta- 
novanjskega gospodarstva, katerega bo obravnavala Skupščina v naslednjem 
obdobju, vključno z družbenim dogovorom o prehodu na ekonomske sta- 
narine. 

Če pogledamo ta material, enako pa je zapisano tudi v obrazložitvi za- 
kona, ugotovimo, da bomo kot sistemsko rešitev imeli enoodstotno stopnjo 
amortizacije, vendar šele takrat, ko bomo imeli tudi ekonomske stanarine. 
Za leti 1978 in 1979 je predlagana nižja stopnja amortizacije, ki dejansko 
ustreza dosedanji stopnji amortizacije glede na višino stanarine. V družbenem 
dogovoru, ki bo v javni razpravi, se kot izhodišča za prehod na ekonomske 
stanarine upoštevajo: povprečna cena stanovanj v letu 1977, delež letne sta- 
narine v revalorizirani vrednosti stanovanj 3,03 odstotka, kot tudi predvide- 
na rast cen stanovanj po stopnji 12 odstotkov, hkrati pa se upošteva kot iz- 
hodišče tudi predvidena stopnja rasti osebnih dohodkov v višini 14 odstotkov. 
Prehod na ekonomske stanarine je v samem osnutku oziroma predlogu druž- 
benega dogovora predviden v dveh variantah, in sicer do leta 1982 oziroma do 
leta 1985. Stvar javne razprave je, da se bo opredelila za predvideno dinami- 
ko prehoda na ekonomske stanarine, od te dinamike pa bo seveda odvisna 
tudi stopnja in višina amortizacije. Zato za prvi dve leti uvajamo stopnjo, ki 
je določena v tem zakonu, to je 0,32 oziroma 0,25 odstotka za leto 1978. Ob 
prehodu na ekonomske stanarine pa bomo imeli naslednjo delitev: 1 odstotek 
za amortizacijo, ki jo sistemsko opredeljujemo v tem zakonu, 1,65 odstotka za 
investicijsko vzdrževanje, 3,05 za redno in 0,18 odstotka za tekoče vzdrževanje 
skupnih delov in naprav ter 0,22 odstotkov za stroške upravljanja. Taka bi 
bila razdelitev stanarin in amortizacije za to obdobje. 

Ce pa še na kratko pogledamo podatke, po katerih je narejen izračun 
prehoda na ekonomske stanarine, pa vidimo, da imamo v letu 1975 povprečno 
stopnjo amortizacije 23 odstotkov in stroškov vzdrževanja 17 odstotkov, za 
leto 1980 pa naj bi za stroške vzdrževanja znašala 0,30 oziroma 5,8 odstotka. 
To bi bilo vse, tovariš predsednik. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Kdo še želi besedo? (Nihče.) 
Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na gla- 

sovanje. 
Najprej bomo glasovali o amandmajih Odbora za stanovanjsko-komunal- 

na vprašanja in varstvo okolja našega zbora k 4., 8. in 11. členu, ki so isto- 
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vetni z amandmaji predlagatelja, in o amandmaju Odbora, da se za 11. členom 
doda nov 11. a člen. 

Želi predstavnik Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in var- 
stvo okolja besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Boris Korošec! 

Boris Korošec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora 

združenega dela sprejema amandma k drugemu odstavku 8. člena Zakono- 
dajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije in umika svoj amandma k te- 
mu členu. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Torej Odbor umika svoj 
amandma. Zakonodajno-pravna komisija s predlaganimi amandmaji soglaša. 
Prav tako soglaša predlagatelj z amandmajem Odbora, da se za 11. členom 
doda nov 11. a člen. Kdor je za predlagane amandmaje, naj prosim glasuje! 
(115 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (2 delegata.) Se je kdo vzdržal? (1 
delegat.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Odbora za stanovanjsko-komunalna vpra- 
šanja in varstvo okolja k 4., 8. 11. in 11. a členu sprejeti z večino glasov. 

Dajem na glasovanje amandma Zakonodajno-pravne komisije k 8. členu, 
ki je razviden iz poročila Komisije z dne 24. 10. 1978. Izvršni svet soglaša z 
amandmajem. Se Odbor strinja z amandmajem? (Se strinja.) 

Kdor je za amandma, naj prosim glasuje! (119 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je amandma Zakonodajno-pravne komisije k 8. členu 
sprejet z večino glasov. 

O amandmajih Izvršnega sveta ne bomo glasovali, ker so istovetni z 
amandmaji Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, 
o katerih smo že glasovali. 

Dajem na glasovanje predlog zakona o revalorizaciji in amortizaciji sta- 
novanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini v celoti. Kdor je za predlog 
zakona, naj prosim glasuje! (124 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o revalorizaciji in amortizaciji stano- 
vanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini soglasno sprejet. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o pripravi in sprejetju družbenega plana Socialistične republike Slovenije za 
obdobje od leta 1981 do leta 1985. 

Predlog odloka je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, ki je za svojega predstavnika določil tovariša 
Tomaža Banovca, namestnika direktorja Zavoda Socialistične republike Slo- 
venije za družbeno planiranje. 

Prejeli ste tudi poročilo Odbora za družbenoekonomske odnose Družbeno- 
političnega zbora, v katerem so vsebovana stališča, ki naj jih sprejme Druž- 
benopolitični zbor. 

Danes ste prejeli na klop obvestilo Družbenopolitičnega zbora o stališčih, 
ki jih je sprejel pri tem aktu. Predlog odloka sta obravnavala Odbor za druž- 
benoekonomski razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala poročili. 
Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) 
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Želita poročevalca Odbora in Komisije še ustno dopolniti poročili? (Ne 
želita.) 

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

sovanje. 
Najprej bomo glasovali o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije k 6. 

členu. Izvršni svet se z amandmajem strinja. Ali se Odbor za družbenoeko- 
nomski razvoj strinja z amandmajem? (Da.) 

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

Ugotavljam, da je amandma Zakonodajno-pravne komisije k 6. členu 
sprejet. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o pripravi in sprejetji! družbenega 
plana Socialistične republike Slovenije za obdobje od leta 1981 do leta 1985 
v celoti. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (121 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (ldelegat.) Se je kdo vzdržal ?(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o pripravi in sprejetju družbenega pla- 
na Socialistične republike Slovenije za obdobje od leta 1981 do leta 1985 
sprejet z večino glasov. 

Ugotavljam tudi, da je bil predlog odloka sprejet v skladu s stališči 
Družbenopolitičnega zbora, o čemer bom predsednico tega zbora pismeno ob- 
vestil. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o spremembah in dopolnitvah odloka o prenosu denarnih sredstev Socialistič- 
ne republike Slovenije v depozit pri Narodni banki Slovenije. 

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

Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka sta obravnavala 
Odbor za finance našega zbora in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala 
poročili. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca Od- 
bora in Komisije poročilo še ustno dopolniti? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Ker ne želi nihče besedo, zaključujem razpravo in prehajam na glasova- 

nje. Dajem na glasovanje predlog odloka o spremembah in dopolnitvah od- 
loka o prenosu denarnih sredstev Socialistične republike Slovenije v depozit 
pri Narodni banki Slovenije. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (123 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka 
o prenosu denarnih sredstev Socialistične republike Slovenije v depozit pri 
Narodni banki Slovenije soglasno sprejet. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembi zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu. 

Osnutek zakona o spremembi zakona je Skupščini Socialistične republike 
Slovenije predložil v obravnavo Zbor republik in pokrajin Skupščine Socia- 
listične federativne republike Jugoslavije. 



174 Zbor združenega dela 

Predstavnika delegacije Skupščine Socialistične republike Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Ju- 
goslavije sta tovariš Ivo Klemenčič in tovariš Mirko Zlender. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika k tej točki 
dnevnega reda določil tovarišico Milico Ozbič, članico Izvršnega sveta in re- 
publiško sekretarko za finance. 

Prejeli smo stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Osnutek 
zakona so obravnavali: Odbor za finance našega zbora in Odbor za finance 
Zbora občin, ki sta dala skupno poročilo, ter Zakonodajno-pravna komisija, ki 
je prav tako dala poročilo. 

Osnutek zakona je označen kot strogo zaupen akt, zato na podlagi dru- 
gega odstavka 399. člena in drugega odstavka 400. člena poslovnika Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije predlagam, da zbor sprejme naslednji 
sklep: 

1. Osnutek zakona o spremembi zakona o obdavčevanju proizvodov in 
storitev v prometu se obravnava brez navzočnosti javnosti. 

2. Na seji so lahko navzoči predstavniki sredstev javnega obveščanja, ki 
lahko poročajo o tem, da je zbor obravnaval osnutek zakona o spremembi za- 
kona o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu. 

Želi kdo o tem predlogu razpravljati? Če ne želi nihče, predlagam, da 
glasujemo. Kdor je za ta predlog, naj prosim glasuje! (88 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? {9 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (6 delegatov.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na predlog zako- 
na o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično federativno repu- 
bliko Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU 1611 1612 
1613 in 1614) z dne 26. 7. '1978. 

Predlog zakona je Skupščini Socialistične republike Slovenije predložil 
v obravnavo Zbor republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne 
republike Jugoslavije. 

Predstavnika delegacije Skupščine Socialistične republike Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ sta tovariš Ivo Klemenčič in to- 
variš Mirko Zlender. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika k tej točki 
določil tovarišico Milico Ozbič, članico Izvršnega sveta in republiško sekre- 
tarko za finance. 

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

Prejeli smo predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji 
sporazuma o garanciji med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo 
in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU 1611, 1612, 1613 in 1614) in 
stališče Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Zeli predstavnik de- 
legacije v Zboru republik in pokrajin besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Mirko 
Zlender! 

Mirko Zlender: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Mislim, da sem dolžan dati pojasnilo. S tem zakonom se ponovno, že tretjič v 
zadnjih treh mesecih, ponavlja praksa, da se republiškim skupščinam pred- 



8. seja 175 

lagajo v obravnavo po skrajšanem postopku takšni oziroma podobni zakoni. 
Naša delegacija je v okviru Zbora republik in pokrajin proti takemu načinu 
protestirala, in ker ti protesti niso zalegli, smo zaprosili Zvezni izvršni svet 
za pojasnilo, zakaj vedno skrajšani postopki pri sprejemanju zakonov, ko 
gre za ratifikacije sporazumov o garancijah med Jugoslavijo in Mednarodno 
banko za obnovo in razvoj. 

To poudarjam zato, ker je bilo tudi v odborih v tej skupščini precej kri- 
tike na račun postopka. Obljubljamo, da bomo dali kot delegacija Skupščini 
pojasnilo, ko bomo dobili ustrezen odgovor od Zveznega izvršnega sveta. 
Hvala. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala! Pričenjam razpravo. Morda že- 
lijo predstavniki oziroma poročevalci Odbora in Komisij še ustno dopolniti 
poročila? (Ne želijo.) Kdo želi razpravljati? 

Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na gla- 
sovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o rati- 
fikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično federativno republiko Ju- 
goslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU 1611, 1612, 1613 in 
1614) z dne 26. julija 1978. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (1130 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (5 delegatov.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifi- 
kaciji sporazuma o garanciji med Socialistično federativno republiko Jugo- 
slavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU 1611, 1612, 1613 in 
1614) z dne 26. julija 1978 sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 20. t o čk o dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično federativno republiko 
Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU 1616) z dne 23. 
avgusta 1978. 

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

Predstavnika delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ sta tovariša Ivo Klemenčič in Mirko Zlender. 

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

Predlog zakona so obravnavali: Odbor za finance, Komisija za medna- 
rodne odnose in Zakonodajno-pravna komisija, ki so dali poročila. 

Prejeli smo predlog zakona o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji 
sporazuma o garanciji med SFRJ in Mednarodno banko za obnovo in razvoj 
(YU 1616) z dne 23. avgusta 1978 in stališče Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Zeli predstavnik de- 
legacije v Zboru republik in pokrajin besedo? (Ne želi.) Želijo poročevalci 
Odbora in komisij še ustno dopolniti poročilo? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Nihče.) Ker ne želi nihče raz- 
pravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 
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Dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o rati- 
fikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično federativno republiko Ju- 
goslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj i(YU 1616) z dne 23. 
avgusta 1978. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (110 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifika- 
ciji sporazuma o garanciji med Socialistično federativno republiko Jugosla- 
vijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU 1616) z dne 23. avgusta 
1978 sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 21. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji sporazuma med vlado Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije in vlado Republike Irak o dobavi nafte in o posojilu za leto 1978. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Zbor 
republik in pokrajin Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

Predstavnika delegacije iz Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ sta tovariša Mirko Žlender in Ivo Klemenčič. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika določil 
tovarišico Milico Ozbič, članico Izvršnega sveta in republiško sekretarko za 
finance. 

Predlog zakona so obravnavali: Odbor za finance, Komisija za medna- 
rodne odnose in Zakonodajno-pravna komisija, ki so dali poročila. 

Prejeli smo predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji 
sporazuma med vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in vla- 
do Republike Irak o dobavi nafte in o posojilu za leto 1978 ter stališče Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne.) Zeli predstavnik delegacije 
v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ besedo? (Ne.) Želijo poroče- 
valci Odbora in komisij še ustno dopolniti poročila? (Ne želijo.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo rapravljati? Ker ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o rati- 
fikaciji sporazuma med vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije 
in vlado Republike Irak o dobavah nafte in o posojilu za leto 1978. 

Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (107 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (1 delegat.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifi- 
kaciji sporazuma med vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije 
in vlado Republike Irak o dobavah nafte in o posojilu za leto 1978 sprejet z 
večino glasov. 

Prehajamo na 22. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka 
o sprejetju družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981—1985 in o določitvi 
roka za predložitev osnutka oziroma predloga družbenega plana Jugoslavije 
Skupščini SFRJ. 

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

Predstavnika delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ sta tovariša Mirko Zlender in Ivo Klemenčič. 
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika določil 
tovariša Tomaža Banovca, namestnika direktorja Zavoda SR Slovenije za druž- 
beno planiranje. 

Osnutek odloka smo prejeli. Prejeli smo tudi osnutek delovnega programa 
v zvezi z dogovarjanjem o temeljih družbenega plana Jugoslavije ter s pri- 
pravljanjem družbenega plana Jugoslavije za dobo 1981—1985, osnutek pro- 
grama družbene aktivnosti v zvezi s pripravo srednjeročnih razvojnih planov 
in družbenega plana Jugoslavije 1981—1985 in stališče Izvršnega sveta Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije. 

Osnutek odloka sta obravnavala Odbor za družbenoekonomski razvoj in 
Zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala poročili. 

Želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Želi predstavnik de- 
legacije v Zboru republik in pokrajin besedo? (Ne želi.) Želita poročevalca 
Odbora in Komisije še ustno dopolniti poročili? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ker ne želi nihče razpravljati, za- 
ključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku 
odloka o sprejetju družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981—1985 in o 
določitvi roka za predložitev osnutka oziroma predloga plana Jugoslavije 
Skupščini Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

2. K osnutku odloka daje zbor pripombo, navedeno v poročilu Zakono- 
dajno-pravne komisije. 

3. Zbor združenega dela pooblašča delegacijo Skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine SR Slo- 
venije soglasje k predlogu odloka. 

Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev k predlaganemu sklepu? 
Ce nihče, potem prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj 
prosim glasuje! (102 delegata glasujeta za.) Je kdo proti? (8 delegatov.) Se 
je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 23. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za delegiranje delegatov v 
Zbor združenega dela Skupščine občine Litija bo odgovoril tovariš Maver 
Jerkič, namestnik republiškega sekretarja za urbanizem. Prosim! 

Maver Jerkič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov iz občine Litija je neposredno po izlitju mazuta dne 12. 
oktobra 1978 v Polju pri Ljubljani v kanalizacijo in prek nje v Ljubljanico 
in v Savo, pod vtisom posledic, ki jih je to izlitje povzročilo v občini Litija, 
postavila več vprašanj, na katera dajemo naslednje odgovore. Pri tem smo 
upoštevali tudi pismena mnenja Republiškega sekretariata za notranje za- 
deve in Republiškega komiteja za varstvo okolja ter poročila vodnogospodar- 
skih inšpekcij. 

1. V zakonu o vodah je v 50. členu urejeno vprašanje povrnitve stroškov, 
ki nastanejo pri odstranjevanju posledic onesnaženja vode. V tem členu je 
tudi navedeno, da mora nujna dela pri zavarovanju vode opraviti pristojna 
vodnogospodarska organizacija, ki mora biti za ta dela ustrezno opremljena. 

12 



178 Zbor združenega dela 

Citiram vam 50. člen zakona o vodah: 
»1. Vsako izlivanje ali spuščanje nevarnih ali škodljivih snovi, do kate- 

rega je prišlo po nesrečnem naključju ali zaradi okvare, je povzročitelj dol- 
žan nemudoma prijaviti najbližji postaji milice. 

2. Kdor zapazi izlivanje ali izpuščanje nevarnih ali škodljivih snovi na 
morju ali kopnem, je dolžan to nemudoma priglasiti na najbližji postaji mi- 
lice. 

3. Ce pride do izlitja ali izpuščanja nevarnih ali škodljivih snovi, mora 
vodnogospodarska organizacija za urejanje voda na stroške povzročitelja ne- 
mudoma potrebno ukrepati za zavarovanje vode in morja. Za to delo ima pra- 
vico zahtevati povračilo stroškov od povzročitelja, oziroma če se ta ne da 
ugotoviti, od območne vodne skupnostih 

4. Vodnogospodarska organizacija za urejanje voda mora imeti primerno 
opremo. Financiranje opreme zagotovita območna vodna skupnost in. Zveza 
vodnih skupnosti.« 

Glede vračila stroškov, ki so nastali v občini Litija, velja torej uporabiti 
normalen postopek izterjatve stroškov od povzročitelja. 

2. Dne 12. 10. 1978 popoldne, ko je prišlo do izlitja mazuta iz obeh cistern 
v kurilnici stanovanjskega bloka v Polju, cesta št. V/IX, so delavci Uprave 
javne varnosti v Ljubljani takoj zavarovali kraj dogodka, obvestili pristoj- 
no inšpekcijo ter Komunalno podjetje Ljubljana, ugotovili izvor onesnaženja 
reke Save in Ljubljanice, med delom strokovne komisije na kraju dogodka 
pa so izbrali ustrezne podatke o stanju onesnaženosti obeh rek. 

Ob 19. uri istega dne je dežurna služba Uprave inšpekcijskih služb Ljub- 
ljana obvestila o onesnaženosti Ljubljanice vodnogospodarskega inšpektorja, 
ki je takoj odšel na mesto iztoka kanalizacije v Zalogu. 

V akcijo se je takoj vključila tudi dežurna služba Komunalnega podjetja 
Ljubljana — TOZD komunala. V poznih večernih urah istega dne so organi 
Uprave javne varnosti in inšpekcija ugotovili povzročitelja in ukrenili, da 
je prenehal dotok mazuta v kanalizacijo. Zaprli so talni izpust v prostorih ku- 
rilnice. 

Nadaljnji potek akcije čiščenja je bil manj uspešen, saj v Ljubljani ni 
bilo moč dobiti črpalke, da bi izčrpali mazut iz revizijskih jaškov kanalizaci- 
je. Tudi odstranjevanje mazuta se je pričelo šele tretji dan, to je 14. oktobra 
1978. Dela je opravljala organizacija Hidrotehnik. Sanacijo je opravljalo več 
oseb, ki so z enostavnimi delovnimi sredstvi zbirali ostanke mazuta in jih 
skladiščili v sodčke. 

Celotno sanacijo so vodili organi Skupščine mesta Ljubljana, medtem 
ko republiški organi niso bili vključeni v akcijo. 

Ugotavljamo, da v tem primeru ni zatajilo dežurstvo občinskih, mestnih 
ali republiških organov in organizacij, pač pa predvsem pripravljenost za 
ukrepanje v nastali situaciji. Sorazmerno hitro so inšpekcijski in drugi orga- 
ni ugotovili vzroke za nesrečo in tudi ukrepali, da se je zaprlo črpališče vode 
v Litiji ter preprečilo nadaljnje odtekanje mazuta v kanalizacijo. Vendar 
pa organizacije, ki morajo v skladu z zakonom zagotoviti pogoje za ukrepanje 
v primeru nesreč, tega niso zagotovile. To ponovno opozarja, da moramo 
vztrajati, da se te vrste nesreč (onesnaženje vodotokov, morja, zraka in po- 
dobno) obravnavajo enako kot požar, poplave in podobno in da se del nujnih 
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intervencijskih opravil opravi v okviru obstoječe organizacije prostovoljnih in 
poklicnih gasilskih organizacij. 

Ne glede na tako ureditev pa so dolžne vodnogospodarske organizacije v 
skladu s 50. členom zakona o vodah zagotoviti saniranje voda in se za taka 
opravila primerno organizirati, usposobiti in opremiti. 

3. Strokovno navodilo o tem, kako morajo biti zgrajena in opremlje- 
na skladišča ter transportne naprave za prevoz nevarnih in škodljivih snovi, 
še ni izdano, vendar bo Izvršni svet poskrbel, da bo navodilo izdano v najkraj- 
šem času. Prav tako pa morajo pristojni organi in organizacije poskrbeti za 
ustrezno opremo za ukrepanje v primeru, ko nastane okvara v že obstoječih 
napravah, v katerih se shranjujejo nevarne in škodljive snovi. 

4. Ugotavljamo, da se odnos do izgradnje čistilnih naprav izboljšuje in 
da je izgradnja čistilnih naprav v srednjeročnih planih tozdov, komunalnih 
skupnosti in občin dobila ustrezno mesto. V nekaterih slovenskih občinah so 
problem čiščenja odpadnih voda v celoti razrešili, medtem ko večina občin za 
dosego tega cilja potrebuje daljše obdobje. Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Ali je delegat iz te skupine 
zadovoljen z odgovorom? (Da.) Odgovor bo tako ali tako poslan tudi pis- 
meno. 

Na delegatsko vprašanje skupine delegatov za delegiranje delegatov v 
Zbor združenega dela Skupščine občine Idrija bo odgovorila tovarišica Milica 
Ozbič, članica Izvršnega sveta in republiška sekretarka za finance! 

Milica Ozbič: Na delegatsko vprašanje delegacije za delegiranje 
delegatov v Zbor združenega dela in v Zbor občin Skupčine SR Slovenije iz 
občine Idrija, ki se nanaša na davčne oprostitve ob potresu prizadetih obča- 
nov v potresnem območju, smo pripravili tale kratek odgovor: 

Razlogi, ki jih Medobčinski odbor za odpravo posledic potresa v Posočju 
navaja ob predlogu za podaljšanje oprostitve prometnega davka, so utemelje- 
ni. Zato je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predložil Skupščini SR Slo- 
venije predlog zakona o spremembi zakona o posebnem republiškem davku 
od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, po katerem ob- 
čani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa 
proizvodov in storitev, po katerem se možnost podaljšuje do konca leta 1979. 

Za isti čas in iz enakih razlogov se bo po tem predlogu zakona podaljšala 
tudi tovrstna davčna oprostitev za občane Gorenjske, ki jih je v letu 1977 
prizadel potres, kot je to predlagal Štab za odpravo posledic potresa Skupščine 
občine Kranj. To je torej odgovor obema medobčinskima štaboma, ki sta 
vprašanje zastavila, prvi prek delegacije, z Gorenjske pa neposredno na nas. 
Hvala lepa. 

Predsednik Emil Tomažič: Hvala lepa! Ali se Idrijčani strinjajo z 
odgovorom? (Da.) Sicer pa bo dan tudi pismeni odgovor, medtem ko so za 
ostale delegacije odgovori na delegatska vprašanja vedno objavljeni v skup- 
ščinskem Poročevalcu. 

Skupino delegatov oziroma delegate iz skupine delegatov za gospodarsko 
področje 38. okoliša želim obvestiti, da bo na dopolnilno delegatsko vpraša- 
nje dan odgovor na eni od prihodnjih sej Zbora združenega dela. 

12» 
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Do danes ga namreč ni bilo mogoče oblikovati. 
Zeli kdo postaviti novo delegatsko vprašanje? (Ne.) Ce nihče, zaključu- 

jem to točko dnevnega reda. 
Obveščam vas, da smo pri točkah dnevnega reda, kjer smo sprejemali 

končne odločitve, usklajeni z Zborom občin in Družbenopolitičnim zborom. 
S tem je dnevni red današnje seje izčrpan. Zahvaljujem se vam za udeležbo 
in sodelovanje na današnji seji in zaključujem 8. sejo Zbora združenega dela. 
Hvala lepa. 

(Seja je bila končana ob 16. uri.) 



z ;bčin 
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6. seja 

(29. septembra 1978) 

Predsedovala: Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednica Silva Jereb: Spoštovane tovarišice in tovariši! Priče- 
njam 6. sejo Zbora občin Skupščine SR Slovenije. 

Po 15. členu poslovnika našega zbora moramo na začetku vsake seje, 
preden preidemo na določitev dnevnega reda, izvoliti Komisijo za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja, ki mora pregledati pooblastila delegatov 
in sestaviti poročilo za zbor. V Komisijo predlagam po abecednem redu občin 
naslednje delegate: Darka Degana iz Kopra za predsednika ter Marijo Goga- 
la iz Kranja in Miro Javorič iz Krškega za člana. 

Ali želi o tem predlogu kdo razpravljati? (Nihče.) Ker vidim, da nihče, 
prosim, da glasujemo kar z dviganjem rok! Kdor je za, naj prosim glasuje! 
(Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) 

Na podlagi glasovanja ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja za 6. sejo Zbora občin izvoljeni tovariši: 
Darko Degan za predsednika, tovarišici Marija Gogala in Mira Javorič za 
člana. 

Prosim verifikacijsko komisijo, da se takoj sestane in da pregleda po- 
oblastila in sestavi poročilo za zbor. Vas delegate pa prosim, da ostanete na 
svojih mestih, ker bo Komisija hitro opravila svoje delo. 

V tem času bi vas rada še nekaj prosila. Preden smo se razšli na počit- 
nice, sem vas obvestila, da so vse občine prejele zapisnik o razgovoru s pred- 
sedniki občinskih skupščin, ki je bil 6. julija letos. Takrat smo nekoliko po- 
drobneje govorili o metodah dela Republiške skupščine, o metodah dela ob- 
činskih skupščin, zlasti kar zadeva delo skupin delegatov. Takrat sem vas pro- 
sila, da bi se na eni od septembrskih sej v skupinah delegatov malo pobliže 
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seznanili s tem zapisnikom, zlasti pa seveda s tistim delom, ki zadeva vaše 
delo. Iz zapisnikov skupin delegatov, ki smo jih prejeli pred današnjo sejo, 
ni bilo mogoče ugotoviti, da ste se v občinah tega dela že lotili, kar seveda ne 
pomeni, da se ga niste. Kljub temu bi prosila, da bi si ta zapisnik od 6. ju- 
lija, ki mora biti na sedežu vsake občinske skupščine, če ga že neposredno niste 
dobili v roke, ogledali. 

In še eno prošnjo imam. Krog skupin delegatov, ki obveščajo Republiško 
skupščino o svojem delu, ostaja slej ko prej skorajda isti. Iste občine so, ki s 
svojih sestankov poročajo. Prosila bi, če vam to ne dela prevelikih preglavic 
in če to ni preveliko breme tudi za strokovno službo, da bi se le odločili in 
obveščali zbor o tem, kako poteka vaše delo. To je iz več razlogov zelo ko- 
ristno tudi za naše obnašanje, za naše priprave na seje zborov in ne nazadnje 
je to koristno tudi za neke vrste sprotno spremljanje, kako funkcionira naš 
delegatski sistem, za katerega smo dosti spodbudnih obveznosti že zapisali ob 
koncu prvega mandata, pa sedaj na začetku drugega, pa bi le bilo koristno 
da bi navsezadnje te reči tudi sproti spremljali. 

Ker bi želeli, da bi Izvršni svet, kolikor je to v njegovi moči, na vprašanja 
delegatov čimprej odgovoril, prosim delegate, ki imajo morda pismeno pri- 
pravljena delegatska vprašanja, da jih oddajo sekretarju zbora. Ta delegatska 
vprašanja bomo takoj posredovali naprej in dobili morda odgovor že na 
tej seji. 

Vprašanje iz Litije smo že prejeli in ga tudi posredovali naprej. Videli 
bomo, ali bo mogoče dati odgovor že na tej seji. 

Vidim, da je Komisija opravila svojo nalogo. Prosim predsednika Komisije, 
da poda poročilo zboru! 

Darko Degan: Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna 
vprašanja Zbora občin je na podlagi 16. člena poslovnika Zbora občin pregle- 
dala pooblastila delegatov na seji zbora in iz teh pooblastil in seznama dele- 
gatov ugotovila, da se udeležujejo današnjega zasedanja delegati vseh občin 
v SR Sloveniji in delegata mesta Ljubljana in Obalne skupnosti občin Koper, 
razen delegatov občin Gornja Radgona in Šmarje pri Jelšah. 

Ob pregledu dokumentacije je Komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, 
ki so jih delegati predložili, neoporečna, zato v smislu prvega odstavka .17. 
člena poslovnika Zbora občin predlaga, da zbor poročilo sprejme in s tem veri- 
ficira pooblastila delegatov za današnjo 6. sejo. 

Predsednica Silva Jereb: Ali želi kdo razpravljati o tem poročilu? 
(Ne.) Potem prehajamo na glasovanje o poročilu. O poročilu bomo glasovali v 
celoti, ker ni nobeno poročilo sporno. Kdor je za poročilo, naj prosim dvigne 
roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno potrdil poročilo Komisije za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral pooblastila delegatov 
za 6. sejo Zbora občin. Obenem ugotavljam, da je zbor sklepčen in da lahko 
pravno veljavno razpravlja in sklepa. 

Obveščam vas, da so bili na današnjo sejo, poleg predstavnikov Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije, povabljeni še Centralni komite Zveze komu- 
nistov, Republiška konferenca Socialistične zveze, Republiški svet Zveze sin- 
dikatov, Skupnost slovenskih občin, člani delegacije iz Socialistične republike 
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Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, delegati iz Socialistič- 
ne republike Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ, Republiški odbor 
Zveze združenj borcev NOV Slovenije, Univerza v Ljubljani, Univerza v Ma- 
riboru, Republiška konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije, Razisko- 
valna skupnost Slovenije, Gospodarska zbornica, Vrhovno sodišče, Javno to- 
žilstvo Socialistične republike Slovenije, Sodišče združenega dela Socialistične 
republike Slovenije in Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije. 

Vse, ki ste se našemu vabilu odzvali, prav lepo pozdravljam! 
Ker bomo od sedaj naprej glasovali z glasovalno napravo, vas, čeprav ste 

prejeli navodilo o načinu glasovanja, ponovno seznanjam s tem, da se glasuje 
tako, da na moj poziv pritisnete na rumeno tipko na zgornji strani klopi. 
Druga je namenjena le korekciji, če se med glasovanjem delegat premisli in 
spremeni svojo odločitev. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 6. seje Zbora občin. 

Z dopisom z dne 14. in 19. 9. sem vas obvestila, da z dnevnega reda da- 
našnje seje umikam 10., 11. in 16. točko, to je samoupravni sporazum o usta- 
novitvi Skupnosti socialnega varstva Slovenije, statut Skupnosti socialnega 
varstva Slovenije in predlog odloka o pristopu Socialistične republike Slovenije 
k dogovoru o spremembah družbenega dogovora o enotni emisiji administrativ- 
nih in sodnih taksnih znamk. Obrazložitve za te umike ste prejeli z gradivom. 

Tako predlagam za današnjo sejo zbora naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 6. seje Zbora občin; 
2. odobritev zapisnika 4. in 5. seje Zbora občin; 
3. a) informacija o uresničevanju stališč Skupščine Socialistične repu- 

blike Slovenije in Predsedstva Republiške konference Socialistične zveze Slo- 
venije o izvajanju in nadaljnjem urejanju sistema socialne varnosti borcev 
NOV in drugih borcev ter vojaških invalidov; 

b) informacija o analizi in uporabi kriterijev za priznanje varstvenega 
dodatka kmetom-borcem NOV; 

4. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vo- 
jaških invalidih, s tezami za osnutek zakona; 

5. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o bor- 
cih za severno mejo v letih 1918 in 1919 in o slovenskih vojnih dobrovoljcih 
iz vojn 1912 do 1918, s tezami za osnutek zakona; 

6. informacija o uresničevanju zakona o visokem šolstvu; 
7. informacija o izvajanju ustavne preobrazbe pravosodnega sistema; 
8. predlog za izdajo zakona o sodnih taksah, z osnutkom zakona in s 

taksno tarifo; 
9. predlog za izdajo zakona o dopolnitvah zakona o dedovanju, z osnut- 

kom zakona; 
10. statut Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije; 
11. sklep o spremembi statuta Raziskovalne skupnosti Slovenije; 
12. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi sto- 

penj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela v letu 1978; 

13. predlog odloka o prenosu ustanoviteljskih pravic in dolžnosti na- 
sproti Zavodu za duševno in živčno bolne Hrastovec-Trate; 



184 Zbor občin 

14. programi dela zborov Skupščine SR Slovenije za obdobje oktober— 
december 1978; 

15. osnutek delovnega programa Zbora republik in pokrajin za dobo sep- 
tember—december 1978; 
^ 16. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično 
i-ederativno republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoi 
(YU 1561); J 

17. volitve in imenovanja; 
18. predlogi in vprašanja delegatov. 
Ali želi o predlaganem dnevnem redu kdo razpravljati? (Ne.) Kdor je za 

ta predlog dnevnega reda, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Ne.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red današnje seje soglasno določen tak, kot sem 
ga predlagala. Tak dnevni red ste dobili danes tudi na klop. 

Preden preidemo na obravnavo posameznih točk dnevnega reda, vas ob- 
veščam, da bomo na skupnem zasedanju z Zborom združenega dela in Druž- 
benopolitičnim zborom poslušali uvodno obrazložitev k 3. točki dnevnega reda, 
in sicer k informaciji o uresničevanju stališč Skupščine SR Slovenije in Pred- 
sedstva Republiške konference SZDL o izvajanju in nadaljnjem urejanju si- 
stema socialne varnosti borcev NOV in drugih borcev ter vojaških invalidov 
in k informaciji o analizi in uporabi kriterijev za priznavanje varstvenega do- 
datka kmetom borcem, ki jo bo podal tovariš Boris Cižmek, član Izvršnega 
sveta in predsednik Republiškega komiteja za vprašanja borcev NOV in vo- 
jaških invalidov. Skupno zasedanje bo po dogovoru med predsedniki zborov 
vodila tovarišica Tina Tomljetova, predsednica Družbenopolitičnega zbora. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nikov 4. in 5. seje Zbora občin. 

Osnutka zapisnikov ste prejeli. Ima morda kdo k zapisniku 4. in 5. seje 
Zbora kakšno pripombo ali popravek? (Nihče.) Ce nihče, dajem odobritev za- 
pisnikov 4. in 5. seje zbora na glasovanje! Kdor je za, naj prosim glasuje! 
(58 delegatov glasuje za). Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno odobril zapisnika 4. in 5. seje zbora. 
Zdaj pa prosim delegate, da gredo v veliko dvorano, kjer bomo opravili 

skupno zasedanje z Zborom združenega dela in Družbenopolitičnim zborom. 
Potem pa se takoj dobimo spet tukaj in nadaljujemo sejo. Hvala. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.20 in se je nadaljevala ob 10.10.) 

Predsednica Silva Jereb: Nadaljujemo sejo našega zbora. Obveščam 
vas, da je medtem oddal pooblastilo še delegat iz Smarij, tako da je odsoten 
na današnjem zasedanju samo še delegat iz Gornje Radgone. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na informacijo o 
uresničevanju stališč Skupščine SR Slovenije in Predsedstva Republiške kon- 
ference SZDL o izvajanju in nadaljnjem urejanju sistema socialne varnosti 
borcev narodnoosvobodilne vojne in drugih borcev ter vojaških invalidov in 
informacijo o analizi in uporabi kriterijev za priznavanje varstvenega dodatka 
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kmetom-borcem NOV, ki ju je Skupščini predložil v obravnavo njen 
izvršni svet. 

Za svojo predstavnico je Izvršni svet določil tovarišico Amalijo Žitnik, 
pomočnico predsednika Republiškega komiteja za vprašanja borcev NOV in 
vojaških invalidov. 

Uvodno obrazložitev smo pravkar slišali na skupnem zasedanju. K tej 
točki dnevnega reda je bil še posebej povabljen Republiški odbor Zveze zdru- 
ženj borcev NOV. Njegov predstavnik je tovariš Mirko Tušek, član Predsed- 
stva Republiškega odbora. 

Obe informaciji ste prejeli. Prejeli ste tudi predlog stališč Republiškega 
odbora Zveze združenj borcev NOV Slovenije. Obe informaciji sta obravnavala 
Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj in Komisija za vprašanja bor- 
cev NOV, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Bosta poročevalca Odbora 
in Komisije poročili še ustno dopolnila? Tovariš Jože Boldan-Silni, prosim! 

Jože Boldan-Silni: Tovarišice in tovariši delegati! Obravnavanje 
informacije o izvajanju in nadaljevanju urejevanja sistema socialne varnosti 
borcev NOV in drugih borcev ter vojaških vojnih invalidov, ki celovito in 
strnjeno prikazuje sedanje stanje na tem področju, je priložnost, da zbori 
Skupščine SR Slovenije ocenijo, kako smo v preteklem obdobju uresničevali 
stališča Skupščine SR Slovenije in Predsedstva Republiške konference SZDL, 
sprejeta v letu 1976, kakšne rezultate smo pri tem dosegli ter kateri nadaljnji 
ukrepi bodo še potrebni za zboljšanje materialnega in družbenega položaja 
borcev in vojaških vojnih invalidov. 

Uvrstitev te problematike na dnevni red današnje seje zborov Skupščine 
SR Slovenije ponovno potrjuje vso skrb in pozornost, ki jo naša družba na- 
menja borcem NOV in njihovim problemom. Komisija za vprašanja borcev 
NOV Skupščine SR Slovenije je spričo aktualnosti in pomembnosti obravna- 
vane problematike pozorno spremljala dosedanje razprave v republiki in ob- 
činah, ki so bile organizirane v zvezi z omenjenima informacijama. Da bi se se- 
znanili z odmevi teh razprav, je v nekaterih slovenskih občinah organizirala 
tudi razpravo s pristojnimi organi, organizacijami in skupnostmi. 

Na svoji seji dne 18. 9. 1978, poročilo s te seje ste prejeli z gradivom za 
današnjo sejo zbora, je Komisija na osnovi obeh informacij ter razprav z de- 
lovnih teles kupščine SRS sprejela sklep, s katerim opozarja na nekatera pe- 
reča vprašanja socialne varnosti borcev in vojaških vojnih invalidov. 

Komisija se je sestala tudi danes pred sejami zborov Skupščine SR Slo- 
venije, z namenom, da se seznani tudi s tistimi problemi, predlogi, pripombami 
in mnenji k obema informacijama, ki so bili Skupščini predloženi v času po 
seji Komisije s strani skupin delegatov za pošiljanje delegatov v Zbor združe- 
nega dela in Zbora občin, družbenopolitičnih organizacij in drugih zainteresi- 
ranih dejavnikov. 

V današnji razpravi je Komisija posebno pozornost posvetila stališčem, 
ki jih je Republiški odbor Zveze borcev NOV Slovenije po obravnavanju obeh 
informacij sprejel na seji dne 26. septembra 1978. Ta ste tudi prejeli. 

Komisija za vprašanja borcev NOV ugotavlja, da so stališča zainteresi- 
ranih družbenih dejavnikov do borčevske in invalidske problematike in ne- 
katerih perečih vprašanj usklajena in da je vsa aktualna problematika s tega 
področja, ki ji bo v prihodnje potrebno posvetiti vso pozornost, zajeta tudi v 
sklepih Komisije za vprašanja borcev NOV Skupščine SR Slovenije, predlože- 
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nih dne 18. 9. 1978. Zato Komisija predlaga, da zbori Skupščine SR Slovenije 
po razpravi sprejmejo predlog sklepov Komisije kot svoje sklepe. Člani Ko- 
misije bodo spremljali razpravo o obeh informacijah v zborih. Po zaključku 
razprave pa se bodo ponovno sestali in po potrebi predložili zborom predlog 
sprememb ali dopolnitev sklepov. 

Tovarišice in tovariši delegati! Borčevsko-invalidska problematika je po- 
sledica staranja, slabšanja zdravstvenega stanja in osamljenosti borcev, kar 
nenehno zasluži družbeno skrb in pozornost vseh družbenih dejavnikov. Skle- 
pi, ki jih bomo sprejeli danes poleg že sprejetih stališč Skupščine SR Slove- 
nije in Republiške konference SZDL, stališča Republiškega odbora Zveze bor- 
cev Slovenije ter nekaterih partijskih in drugih dokumentov nas zavezujejo k 
nadaljnji aktivnosti pri urejevanju in dograjevanju socialne varnosti borcev 
in vojaških vojnih invalidov. Zavedati se moramo namreč, da so borci in ostali 
udeleženci NOV nosili vso težo in odgovornost v revoluciji in da so tudi v 
sedanjem družbenopolitičnem življenju pomemben dejavnik v razvoju naše 
samoupravne družbenopolitične ureditve. 

V takšni skrbi za borce in druge udeležence revolucije se kaže odnos naše 
družbe do pridobitev socialistične revolucije, kar je hkrati tudi spodbuda in 
zgled mladi generaciji, kako zna naša družba ceniti prispevek vsakega nje- 
nega člana v boju za svobodo in samoupravni socialistični sistem, kar je že 
bilo poudarjeno v ekspozeju tovariša Čižmeka. 

Predsednica Silva Jereb: Na podlagi vsega predloženega gradiva 
in obeh uvodnih obrazložitev pričenjam razpravo! Besedo ima tovarišica Alen- 
ka Bonajo, delegatka iz Žalca! 

Alenka Bonajo: Tovarišice in tovariši! Skupina delegatov, ki dele- 
gira delegata v Zbor občin, me je na svoji 6. seji pooblastila, da razpravljam 
o problematiki ukradenih otrok ter o njihovih upravičenih zahtevah za pri- 
znanje pravic iz naslova udeležencev NOV. 

Iz gradiva ste videli, da nastaja problematika mladoletnih otrok in ukra- 
denih otrok, in iz informacije k 3. točki dnevnega reda je razvidno, da je pri 
izvajanju in urejanju sistema socialne varnosti borcev NOV in drugih borcev 
ter vojaških invalidov napravljen pomemben napredek. Nedvomno nas na 
tem področju še čakajo pomembni napori in prizadevanja, da bomo ta vpra- 
šanja čimbolj uspešno rešili. V svoji razpravi bi se dotaknila tistega dela ome- 
njene informacije, ki obravnava vprašanje ukradenih otrok. 

Ko smo na seji Skupščine občine Žalec obravnavali problematiko social- 
nega varstva udeležencev NOV, so delegati soglasno zahtevali ugodno rešitev 
problemov ukradenih otrok, ki se v vsem obdobju vleče kot nesrečna zadeva. 
Stališča naše skupščine so bila posredovana ustreznim republiškim organom. 
Zahtevo po rešitvi tega vprašanja je postavilo tudi Občinsko združenje Zveze 
borcev, ki je s posebnim dopisom tudi obvestilo Republiški odbor Zveze borcev. 

Omenjeni problem je bil obravnavan tudi v političnih organizacijah, ki 
so sprejele zahtevo, da se zadeva čimprej reši. 

Tudi na svojih vsakoletnih zborovanjih v Žalcu, Mariboru itd. zahtevajo 
ukradeni otroci svoje pravice. Predsedniki Odbora ukradenih otrok so tudi že 
večkrat dodobra informirali odgovorne družbenopolitične delavce v republiki 
o svoji problematiki in dobili zagotovilo, da se bo vprašanje rešilo. Vendar 
doslej razen zbiranja informacij, dolgotrajnih razgovorov itd. ni bilo kaj dosti 
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narejenega. Tako obstaja občutek, da ni nekega posebnega interesa, da se to 
vprašanje reši. 

Verjetno ni potrebna razlaga, kaj so ukradeni otroci, ker je bilo o njih 
veliko napisanega in povedanega. Vsekakor pa je potrebno reči, da so bili 
med najmlajšimi žrtvami NOV, da so bili med vojno in po vojni zelo prizadeti, 
da jih je okupator preganjal od taborišča do taborišča ter je zelo mlade vklju- 
čeval v prisilno delo in na njih izrabil vse mogoče oblike nacističnega pod- 
jarmljanja. Da so to otroci najbolj predanih borcev in aktivistov, ki so padli 
ali bili umorjeni v začetku okupacije, da so ukradeni otroci bili podvrženi 
težkim represalijam okupatorja, posebno še gestapu, ni potrebno posebej po- 
udarjati. Ne samo do otrok, tudi do njihovih staršev imamo moralni dolg, 
zato predlagam v imenu delegatov naše skupščine in družbenopolitičnih orga- 
nizacij, da se ta vprašanja čim hitreje in uspešno rešijo ter se sprejmejo pred- 
logi, ki jih predlaga Odbor ukradenih otrok za pridobitev svojih pravic. Ce 
se ne more to vprašanje rešiti v okviru veljavne zakonodaje, ki urejuje vpra- 
šanja borcev NOV, se lahko dopolnijo zakoni, ki urejujejo snov s področja 
socialnega varstva. 

Menimo, da rešitev zahteve Odbora ukradenih otrok za priznanje pravic 
iz naslova udeležencev NOV ne bi imela večjih finančnih posledic, ker gre po 
približni oceni le za okoli 400 oseb. Zaradi vsega, kar sem v razpravi navedla, 
menimo, da je zahteva ukradenih otrok upravičena in jo v celoti podpi- 
ramo. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Načelno je bilo to' vprašanje opredeljeno 
v informaciji o stališčih, bomo pa o tem na koncu današnje razprave najbrž 
še kaj rekli. 

Besedo ima tovariš Marko Purnat, delegat iz Mozirja. Prosim! 

Marko Purnat: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Delegacija za Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz Mozirja je na svoji seji 
dne 27. 9. 1978 obravnavala skupščinsko gradivo v zvezi z informacijo o ures- 
ničevanju stališč Skupščine SR Slovenije in Predsedstva Republiške konference 
Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije o izvajanju in nadaljnjem 
urejanju sistema socialne varnosti borcev NOV in drugih borcev ter vojaških 
invalidov. Na podlagi predhodne obravnave na Predsedstvu občinskega odbora 
Zveze združenj borcev NOV Mozirje in v Komisiji za internirance v občinskem 
Odboru Zveze združenj borcev Mozirje je sprejela naslednje stališče v zvezi z 
nerešeno problematiko na področju kategorije nekdanjih internirancev v nem- 
ških taboriščih, tako imenovanih ukradenih otrocih. 

Nekdanji interniranci v nemških taboriščih, kot jih je v svoji knjigi ime- 
noval pokojni Stane Terček, ukradeni otroci, do sedaj niso bili deležni nobene 
posebne družbene skrbi in tudi nikjer niso bili obravnavani kot kategorija, ki 
bi ji družba namenjala določen status in primerno priznanje. Družba je mate- 
rialno in moralno dolžna, da se bivšim ukradenim otrokom, katerih starši so 
bili med prvimi aktivisti in udeleženci NOB, primerno oddolži. Položaj in sta- 
tus ukradenih otrok je treba reševati kompleksno oziroma sistematsko. Treba 
se je zavedati, da je ta problem za jugoslovanske razmere specifično slovenski 
problem. Ukradeni otroci so posebna kategorija žrtev fašističnega nasilja, 
glede katere mora imeti družbena skupnost primeren politični, moralni in ma- 
terialni posluh. Imeti mora posluh za rešitve, ki jih za vse prizadete ukradene 
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otroke, ki jih je okoli 400, zastopa Odbor ukradenih otrok, ki deluje pri ob- 
činskem Odboru zveze združenj borcev NOV. Obstoječi sistemski okviri so v 
sedanji obliki takšni, da onemogočajo rešitev njihove problematike celovito. 
Predlogi ukradenih otrok za rešitev njihove problematike so dosedaj že bili 
deležni podpore nekaterih vodilnih republiških političnih dejavnikov. Ta po- 
trditev pa izhaja tudi iz naše baze, ki jo predstavljam in jo ponovno v tej 
obliki posredujemo Skupščini SR Slovenije. 

Naša delegatska baza je po temeljiti proučitvi problematike ukradenih 
otrok zavzela stališče, na osnovi katerega priporoča Skupščini SR Slovenije, 
da dokončno sistemsko in celovito reši problematiko ukradenih otrok, tako da 
se na primeren način v ustreznem normativnem aktu uvede in sistematizira 
natančna opredelitev kategorije nekdanjih internirancev nemških taborišč, 
tako imenovanih ukradenih otrok. 

Poudarjamo, da predstavlja takšen način edino pravično rešitev proble- 
matike ukradenih otrok. Ukradeni otroci so kot kategorija žrtev fašističnega 
terorja obstajali ves čas, bili pa so prezrti v obstoječi zakonodaji. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovarišica Mira Unger, dele- 
gatka iz Lendave. Prosim, tovarišica Mira! 

Mira Unger: Tovarišice in tovariši! Naša delegacija za Zbor občin v 
Lendavi predlaga, da naj bi bili z enotnim programom zdravstvenega varstva 
oproščeni plačila participacije za zdravila in zdravstvene storitve vsi borci, 
ki imajo priznano dvojno dobo, torej tudi borci NOB, ki imajo priznano po- 
sebno dobo v dvojnem šetju po 1. 1. 1945. Hkrati predlagamo, da naj bi se ta 
pravica razširila tudi na udeležence NOV s priznano posebno dobo v enojnem 
štetju, zlasti tistim iz let 1941 in 1942. Takih udeležncev NOB je v območju 
Prekmurja precej nad 100. Zato menimo, da bi bilo potrebno posvetiti večjo 
družbeno skrb tudi tem udeležencem NOV. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovarišica Unger jeva! Besedo 
ima tovariš Ivan Lekše, delegat iz Slovenj Gradca. Prosim L 

Ivan Lekše: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Tudi naša skupina iz Slovenj Gradca za delegiranje delegata v Zbor občin je 
obravnavala omenjene informacije o urejanju sistema socialne varnosti bor- 
cev NOV in drugih borcev ter vojaških invalidov. Obe je ugodno ocenila in 
seveda sprejela. Pri tem pa meni, da bi bilo potrebno borcem nuditi še do- 
ločene ugodnosti tudi pri gradnji individualnih stanovanjskih hiš. Iz informa- 
cije izhaja, da obstaja na tem področju še veliko nerešenih problemov. V in- 
formaciji zasledimo podatek, da je teh problemov še okrog 2209. 

Skupina meni, da bi bilo potrebno borcem omogočiti oddajo stavbnega 
zemljišča za gradnjo stanovanjskih hiš brez javnega natečaja, kar pa po do- 
ločilih novega zakoa o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem ni 
več možno. V 34. členu citiranega zakona je namreč taksativno našteto, kdaj 
je možno oddajati stavbno zemljišče brez javnega natečaja, z neposredno 
pogodbo. 

Seveda z zakonom tako ni dana možnost, da bi lahko občinske skupščine 
v svojih odlokih določile še dodatne kategorije občanov, ki bi jim lahko od- 
dajali stavbno zemljišče brez javnega natečaja. V tej zvezi naša delegacija 
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predlaga, da bi se tudi to vprašanje v tem celotnem sklopu problemov borcev 
ustrezno zakonsko rešilo oziroma da bi se dopolnil 34. člen zakona o uprav- 
ljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem, da bi bila dana možnost ob- 
činskim skupščinam, da določijo, katerim kategorijam občanov se lahko odda 
zemljišče brez natečaja. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? Pro- 
sim, Anton Vušnik! 

Anton Vušnik: Spoštovana tovarišica predsednica, spoštovane dele- 
gatke in delegati! Skupina delegatov iz občine Ravne na Koroškem za dele- 
giranje delegata v Zbor občin je pri obravnavi tega skupščinskega gradiva po- 
slušala tudi poročilo Predsedstva Občinskega odbora Zveze združenj borcev 
NOV in Komisije za vprašanja borcev NOV. Na osnovi zelo široke razprave, 
ki je na našem terenu naletela na ugoden odmev, saj smo to poročilo o soci- 
alni varnosti obravnavali v organizacijah Zveze združenj borcev, v krajevnih 
skupnostih, Socialistični zvezi in na našem delegatskem sestanku, so bili vsi 
mnenja, da se je v zadnjem obdobju socialna varnost borcev občutno povečala, 
da pa seveda še ni v celoti tako izoblikovana, kot bi bilo to potrebno. Na 
osnovi tega je bilo tudi predlagano, naj se na področju zdravstvenega varstva 
še nadalje razvija in krepi skrb, saj so naši borci prišli že v leta in potrebu- 
jejo občutnejšo zdravstveno pomoč. 

Predvsem je bilo poudarjeno, da naj se dispanzerji, kjer so ustanovljeni, 
posvetijo temu problemu. Potrebno jih je urediti tako, da bi zaživeli in ures- 
ničevali funkcijo, za katero so bili ustanovljeni. To vprašanje se pojavlja, ker 
primanjkuje zdravnikov in tako ti dispanzerji ne delajo v takšnem smislu, 
kot bi bilo potrebno. Potem je bilo tudi govora, naj bi se nekoliko razširile 
tudi ugodnosti za klimatsko zdravljenje. Tudi to je potrebno.^ Naši borci so 
stari in seveda potrebni zdravstvenega varstva na tem področju. Ne smemo 
pozabiti, v kakšnih težavah oziroma kakšnih vremenskih neprilikah so se mo- 
rali boriti. Saj so bili včasih po cele tedne mokri do kože, neprespani, ležali v 
snegu, blatu, in tam si niso nakopali samo rane, ampak tudi bolezni. Zato 
predlagamo, da se še vnaprej posveča velika skrb zdravstvenemu stanju. De- 
lovati je potrebno tako, da se bo izboljšalo in da se nudijo borcem te ugodno- 
sti, ki so si jih priborili. 

Nadalje je bilo tudi predlagano, da bi morali ukiniti participacijo. Samo 
nekaj dni je potrebnih, da se prehladiš ali nalezeš težke revme. Ali bi morali 
zdaj tile borci po 9. 9. plačevati še participacijo za določene zdravstvene sto- 
ritve? Naša delegacija meni, da ni pravilno in predlaga, da naj se skuša to 
urediti z nadaljnjimi ukrepi. 

Naša delegacija predlaga, da se tudi na področju pokojninskega sistema 
spremenijo določeni predpisi. Nedopustno je, da imata borca, od katerih je 
bil eden zaposlen v podjetju, ki prosperira, drugi pa v podjetju, ki mu gre 
slabo, eden višjo drugi pa nižjo pokojnino. Nedopustno je tudi to, da imajo 
borci, ki so se upokojili prej, manjšo pokojnino od borcev, ki so se upokojili 
kasneje. Zato meni naša delegacija in tudi ostali politični faktorji, da je treba 
sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja dopolniti, da ne bodo tako 
občutne razlike. Tudi za kmete je treba urediti in izpopolniti socialno varstvo. 
Predvsem pa je treba pospešiti to, da bodo borci končno dobili enkrat tudi 
svoja stanovanja tam, kjer jih še nimajo. V občini Ravne je to precej dobro 
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urejeno. V nekaterih drugih občinah, to je bilo povedano na regijskem posvetu 
našega odbora, mnogi borci še sedaj nimajo stanovanja. Obstajajo prizadeva- 
nja, da stanovanja dobijo, vendar pa je to zelo, zelo pozno. Torej predlagamo, 
da se ta stvar tudi čimprej uredi. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Želi še kdo razpravljati? Besedo ima to- 
variš Marko Kobe, delegat iz Črnomlja! 

Marko Kobe: Tovariši delegati, tovarišice delegatke, tovarišica pred- 
sednica! Vprašanje borcev narodnoosvobodilne borbe se pri nas rešuje že 
dolgo in dokaj v redu, vendar neenakopravno v odnosu do kmetov-borcev. 
Kmetje-borci so se stalno žrtvovali, ne samo v boju, ampak tudi pri oskrbi 
naših enot. Naj navedem samo primer: Poljanska dolina ob Kolpi je revna in 
ta dolina je nudila zaščito mnogim beguncem, pa tudi mnogim enotam, ki so 
tu opprirale. Nekaj časa po kapitulaciji Italije je bil v Predgrađu garnizon 7. 
korpusa, ki se je v glavnem oskrboval prav iz ožjega področja. Menim pa, da 
so bili kmetje-borci doslej nekako drugače obravnavani, lahko rečem ne- 
enakopravno v primerjavi s tistimi, ki so bili zaposleni. Vemo, da je bil po- 
seben dodatek za vse tiste, ki so imeli nižje osebne dohodke, medtem ko so 
bili vsaj v prejšnjih letih kmetje-borci te družbene oskrbe za borce zelo 
malo deležni. 

Mnenja sem, da pravzaprav ne bi smelo izhajati nič, kar je za borce, s 
stališča, da je nekdo zaposlen, drugi pa ne. Vsak, ki je zaposlen, ima tako že 
delno urejeno socialno varnost v naši družbi, medtem ko kmet tega ni de- 
ležen. Torej tisti, ki je borec, naj bi imel družbeno podporo, ne glede na to, 
ali ima delovno dobo ali ne, ker je to poseben fond. Njegova zasluga za našo 
osvoboditev je enaka, ne glede na to, ali je bil v delovnem razmerju ali ne. 

Cisto preprosto, vprašanje kmetov-borcev je treba rešiti tako, da bodo 
deležni vsega tistega, kar imajo drugi, ki niso kmetje, da ne bo nobene raz- 
like. Ne kaže komplicirati s katastrskim dohodkom in raznimi stvarmi. Ce je 
kmet ostarel, nesposoben za delo, mu tudi zemlja ne more več nuditi tistega, 
kar bi mu nudila, če bi bil sposoben za delo. Poglejte, kmet v zadnji zakotni 
vasi je znal slišati klic narodnoosvobodilnega boja, in ko je prišel k njemu 
terenec ali kdo drugi iz te ali one vojaške enote, je šel in takoj nudil vse, kar 
je bilo v njegovi moči. Vem, bil sem še otrok, pa se spominjam, kako so šle 
matere in žene, bodisi zjutraj ali kasno zvečer zbirat ali kopat krompir, na- 
birat fižol in kar koli je bilo potrebno za prehrano vojaških enot. Zato je 
treba kmete-borce obravnavati čisto drugače in absolutno enakopravno z 
vsemi drugimi. 

Naj navedem primer: Kmet-borec, ženska, se je zaposlila v šoli kot sna- 
žilka in je potem, ko je bila zaposlena, imela po določenih letih kar ustrezne 
prejemke. Ce pa se ne bi zaposlila v šoli, tega ne bi imela. To pomeni, da se 
njene zasluge, ki jih je imela za narodnoosvobodilno borbo, ne bi uveljavile. 
Tu mislim še na vdove borcev-kmetov. Tudi one naj bodo deležne družbene 
skrbi v veliko večji meri. Mnoge nimajo niti statusa kmeta-borca, zaradi 
tega, ker si ga niso oskrbele. V prejšnjih letih niso mislile, da bodo kdaj po- 
trebovale družbeno pomoč. 

Ponovno torej poudarjam, da je treba po kratkem postopku rešiti zadevo. 
Kmetje so zelo izčrpani. Izčrpalo jih je tudi fizično delo po vojni. Leta tečejo 
in kmalu več ne bodo mogli biti deležni družbene skrbi. Hvala. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Kobe! Zeli še kdo be- 
sedo? Predstavnik Republiškega odbora Zveze združenj borcev NOV, tovariš 
Mirko Tušek! 

Mirko Tušek: Tovarišica predsednica, tovariši delegati! V imenu 
Republiškega odbora Zveze združenj borcev bi rad pojasnil nekaj stvari v 
zvezi z današnjo razpravo, predvsem v zvezi s problematiko ukradenih otrok. 

Republiški odbor je na svoji zadnji seji razpravljal o gradivu, ki je danes 
tudi pred vami, in zavzel določena stališča, ki so bila tudi pismeno že predlo- 
žena. Iz teh stališč lahko izhajam, ko odgovarjam v zvezi s problematiko ukra- 
denih otrok, če se predvsem omejim na ta vprašanja, ki so bila načeta danes v 
razpravi. Republiški odbor je namreč svoje stališče do tega vprašanja podal 
v svojem drugem stališču, kjer pravi, da v zvezi z zahtevki posameznih kate- 
gorij borcev .— mladoletniki, interniranci, deportiranci, udeleženci v zavez- 
niški vojski in drugi — za priznanje novih zakonskih pravic tem kategorijam, 
zlasti naslov statusa borca pred 9. septembrom 1943, ni utemeljenih razlogov, 
da bi se odstopilo od že sprejetih stališč Skupščine SR Slovenije in organizacije 
Zveze borcev. Meni, da ni potrebno širiti in uvajati novih temeljnih pravic na 
nivoju federacije. Pač pa lahko nekatere še vedno pereče probleme borcev ure- 
jamo individualno v skladu z obstoječimi predpisi in z dogovarjanjem in spo- 
razumevanjem samoupravnih interesnih skupnosti. 

To svoje stališče je Republiški odbor zasnoval na načelnem stališču VII. 
kongresa Zveze borcev Jugoslavije, po katerem naj se ne širijo pravice članov 
Zveze borcev in se tudi mladoletnikom, ki so bili pred 12. letom celo v obo- 
roženih formacijah, ne morejo priznati posebne pravice v zvezi s statusom 
borca. 

Ce bi na kakršen koli način pričeli reševati ravno to problematiko, ki je 
bila danes prikazana v zvezi z ukradenimi otroki, potem bi jo seveda morali 
reševati celovito, v sklopu z vsemi odprtimi problemi mladoletnikov. Gre 
prav tako za otroke, ki so bili rojeni v partizanih, gre lahko za otroke Sliv- 
niškega bataljona, torej za tipično borbeno enoto, gre lahko za člane SKOJ-a, 
ki so se v kakršni koli obliki kot otroci udeleževali v borbi. Hočem samo po- 
vedati, da bi se morala takrat, ko bi se v pozitivnem smislu reševala pro- 
blematika ukradenih otrok, reševati ta problematika kompleksno. Seveda pa 
gre v tem primeru za izredno veliko povečanje števila tistih, ki bi jim bil 
priznan status borca in seveda pomeni to tudi izredno veliko materialno pove- 
zanost. Ce to zmoremo, je vprašanje, ki ga mora presoditi združeno delo, preso- 
diti pa tudi, ali zmoremo to vsaj v določeni perspektivi. 

Vendar pa s tem, ko zavzema Republiški odbor svoje stališče do proble- 
matike mladoletnikov, tudi ukradenih otrok, ne meni, da ne bi bilo mogoče, 
in to seveda z večjim naporom kot doslej, z vsemi drugimi načini reševati 
problematike ukradenih otrok oziroma konkretno prizadetih, zato, ker tudi v 
tej kategoriji menimo, da je izredno velik razpon bodisi prizadetosti bodisi 
karkšnegakoli vključevanja o aktivnost narodnoosvobodilnega gibanja. 

Ce gre tukaj za kakršne koli pravice oziroma prizadetost na področju 
zdravstva ali pa pokojninskega zavarovanja, naj bi se to reševalo res indivi- 
dualno, v sklopu posameznih predpisov, ki bi lahko tudi posebej upoštevali 
konkretno prizadetost posameznega mladoletnika, konkretno ukradenega 
otroka. 
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Na koncu bi rad povedal še to, da ko zavzemamo stališče, da naj ne bi ši- 
rili borčevskih pravic, menimo, da je potrebno dati velik poudarek kvaliteti 
teh pravic, ki so sedaj priznane, zlasti pa bi se moralo res v znatno boljši 
meri organizirati zdravstveno varstvo borcev. 

Predsednica Silva Jereb: Slišali smo obširnejšo obrazložitev stališča 
Republiškega odbora Zveze združenj borcev, ki je identična tudi s stališčem 
naše skupščinske komisije ter s stališčem Republiške konference Sociali- 
stične zveze. 

Ali želi morda še kdo besedo ob tej točki dnevnega reda? (Nihče.) 
Ce ne želi nihče več razpravljati, potem zaključujem razpravo. Tovariš 

Boldan, poročevalec Komisije za vprašanja borcev, je že uvodoma predlagal, 
da naj naš zbor in oba druga zbora sprejmeta sklepe, ki so vsebovani v poro- 
čilu Komisije. Povedal je tudi, da so člani Komisije navzoči na današnji seji, 
da so spremljali in da v obeh drugih zborih spremljajo razpravo delegatov, in 
ker se bo ta komisija sestala in proučila razpravo na vseh treh sejah zborov, 
prekinjam to točko dnevnega reda. 

Odrejam 30 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.55 in se je nadaljevala ob 11.30.) 

Predsednica Silva Jereb: Prehajamo na 4. točko dnevnega 
reda, to je na predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o vojaških invalidih, s tezami za osnutek zakona, ki ga je Skupščini pred- 
ložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Za svojo predstavnico je določil tovarišico Amalijo Žitnikovo, pomočnico 
predsednika Republiškega komiteja za vprašanja borcev Narodnoosvobodil- 
ne vojne in vojaških invalidov. Zeli predstavnica predlagatelja gradivo tudi 
ustno obrazložiti? (Ne.) 

K tej točki je bil še posebej povabljen Republiški odbor Zveze združenj 
borcev NOV. 

Predlog za izdajo zakona s tezami za osnutek zakona ste prejeli. Obrav- 
navali so ga: Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj, Komisija za 
vprašanja borcev NOV in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predlo- 
žili pismena poročila. Zeli poročevalec Odbora oziroma Komisije poročili še 
ustno dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo! Besedo ima tovariš Franc Prime, delegat iz Ptuja. 
Prosim! 

Franc Prime: Tovarišice in tovariši! Skupina delegatov je na predlog 
Izvršnega sveta razpravljala tudi o spremembah in dopolnitvah zakona o vo- 
jaških invalidih, s tezami za osnutek zakona. Skupina meni, da črtanje 19. 
člena zakona ni v celoti upravičeno, iz razloga, ker bi vojaški invalidi, ki pre- 
jemajo samo prejemke po zakonu o vojaških invalidih in nimajo katastrskega 
dohodka, izgubili pravico do otroškega dodatka. Takšen invalid je zavarovan 
v celoti iz naslova vojaškega invalida in kot tak ne more nikjer drugje uve- 
ljavljati pravice do otroškega dodatka. Zato predlagamo, da se 19. člen za- 
kona spremeni in navede, kdo ne more več uveljavljati pravice do otroškega 
dodatka po zakonu o vojaških invalidih. To poročilo je bilo poslano tudi 
Predsedstvu. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Želi še kdo besedo? (Nihče.) 
Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da 
sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vo- 
jaških invalidih se sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in zborov ter pri- 
pombe, dane v razpravi na seji zbora. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o borcih za severno mejo 
v letih 1918 in 1919 in o slovenskih vojnih dobrovoljcih iz vojn 1912 do 1918, 
s tezami za osnutek zakona, ki ga je Skupščini predložil njen izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je določil tovarišico Amalijo Žitnik, pomočnico 
predsednika Republiškega komiteja za vprašanja borcev NOV in vojaških in- 
validov. Želi predstavnica predlagatelja predloženo gradivo tudi ustno obraz- 
ložiti? (Ne.) 

K tej točki dnevnega reda je bil še posebej povabljen tudi Republiški 
odbor Zveze združenj borcev NOV Slovenije. 

Predlog za izdajo zakona, s tezami za osnutek zakona, ste prejeli. Obrav- 
navali so ga: Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj, Komisija za vpra- 
šanja borcev NOV in zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili 
pismena poročila. Želijo poročevalci Odbora in obeh komisij poročila še ustno 
obrazložiti? (Ne.) 

Potem pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? Razpravljal bo tovariš Adi 
Zunec, delegat iz Slovenske Bistrice! 

Adi Zunec: Tovarišice in tovariši delegati! Delegacija za Zbor občin 
iz Slovenske Bistrice je ob obravnavi predloga za izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o borcih za severno mejo po predhodni obravnavi pri 
Komisiji za zadeve borcev in invalidov NOV pri skupščini občine izoblikovala 
naslednjo dopolnitev k 3. odstavku 1. člena navedenega predloga. 

K beneficiranim vozovnicam naj bi dobili borci za severno mejo isto ugod- 
nost še za enega spremljevalca. Le zelo redki so borci za severno mejo, ki ko- 
ristijo te vozovnice, ker zaradi starosti in bolehnosti sami ne morejo potovati. 
Najnižja starost borcev za severno mejo je 78 let. Hvala lepa! 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Želi še kdo besedo? (Nihče.) 
Če ne želi nihče več razpravljati, potem zaključujem razpravo in predlagam 
zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o borcih 
za severno mejo v letih 1918 in 1919 in o slovenskih vojnih dobrovoljcih iz 
vojn 191,2 do 1918 se sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in zbora, pripombe, 
13 
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dane v razpravi na seji Zbora in pripombe skupine delegatov iz občine 
Kamnik. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na informacijo o 
uresničevanju zakona o visokem šolstvu, ki jo je Skupščini predložil v ob- 
ravnavo njen izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je določil tovariša Leopolda Kejžarja, namest- 
nika predsednice Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje. 

Želi predstavnik predlagatelja besedo? Prosim, besedo ima tovariš Polde 
Kejžar, namestnik predsednice Republiškega komiteja za vzgojo in iz- 
obraževanje! 

Leopold Kejžar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Zakon o visokem šolstvu je sprejela Skupščina SR Slovenije 1975. leta, 
to je v obdobju, ko smo pri vseh ključnih vprašanjih po kongresih Zveze ko- 
munistov začeli številne akcije za uveljavljanje novih družbenoekonomskih 
odnosov. Zakon je res za vse napredne sile v visokem šolstvu močno orožje in 
vzvod za uveljavitev naprednih idej in notranje idejne diferenciacije. Hkrati 
pa smo že ob sprejemanju zakona vedeli, da je za preobrazbo visokega šolstva 
treba povezati aktivnost širših družbenih in samoupravnih dejavnikov, zlasti 
delavcev v združenem delu. Mnogi napori za reformo visokega šolstva v pre- 
teklosti niso dali dovolj rezultatov, ker so bili preveč zaprti v visoko šol- 
stvo samo. 

Zakon o visokem šolstvu in njegovo uresničevanje smo zato tesno vezali 
na uveljavljanje novih družbenoekonomskih odnosov kot na podlago podružb- 
ljanja, v katerem so nosilci interesov za visoko šolstvo delavci v združenem 
delu, učitelji, ki opravljaj o, de javnost, ter študentje. 

Zakon o visokem šolstvu se uveljavlja v širšem procesu podružbljanja 
vseh družbenih dejavnikov. V času, ko se šele postopoma uveljavlja svobodna 
menjava dela kot izraz temeljne pravice delavca, da enakopravno z drugimi 
delavci odloča o vseh zadevah družbene reprodukcije, torej tudi o šoli. Zato 
moramo tudi reformo visokega šolstva obravnavati kot del družbene pre- 
obrazbe in uveljavljanja zakona o združenem delu in je zato nemogoče pri- 
čakovati, da bi mogla biti hitrejša, kot je uveljavljanje samoupravnega po- 
ložaja delavca v organiziranem združenem delu nasploh. 

Namen informacije o uresničevanju zakona o visokem šolstvu, ki ste jo 
prejeli, ni bil, da bi kompleksno analizirali celotno problematiko, ampak v 
glavnem izpolnjuje zahtevo Odbora za družbenopolitični sistem Družbeno- 
političnega zbora iz 1977. leta, ki je naročil Republiškemu komiteju za vzgojo 
in izobraževanje, naj spremlja uresničevanje zakona o visokem šolstvu in o 
tem obvesti Skupščino SR Slovenije. Skladno s tem govori informacija v 
glavnem o tistih procesih, ki jih je bilo mogoče argumentirati s podatki. To 
pojasnilo se mi zdi potrebno, kajti sicer bi informaciji upravičeno očitali, da 
se nekaterih vprašanj ne loteva dovolj poglobljeno oziroma da ne obravnava 
celovito vseh odnosov v visokem šolstvu. 

Razprave o informaciji v odborih zborov Skupščine, v nekaterih občinskih 
skupščinah, Skupščini mesta Ljubljana, razprave v delegacijah, zlasti pa še v 
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zborih Skupščine SR Slovenije, bodo prav gotovo spodbudile učitelje in štu- 
dente v visokem šolstvu, zlasti pa prispevale k oblikovanju zavesti v združe- 
nem delu, da je preobrazba vzgojno-izobraževalnega sistema del celotne druž- 
bene preobrazbe. 

V sedanji razpravi so bila z vidika širših družbenih interesov poudarjena 
zlasti naslednja vprašanja: pomen intenzivnejšega procesa podružbljanja, 
uveljavljanje dohodkovnih odnosov in dograjevanje samoupravljanja, učin- 
kovitost študija in usmerjanje študentov v visoko šolstvo. 

Uresničevanje zakona o visokem šolstvu kaže, da smo tudi z njim inten- 
zivirali proces podružbljanja visokega šolstva. Sodelovanje delegatov uporab- 
nikov in ustanoviteljev družbenopolitičnih organizacij ter sodelovanje štu- 
dentov in učiteljev v tripartitni sestavi svetov ni le formalno zadostilo zakonu, 
ampak se je z njim odprl proces uveljavljanja vpliva uporabnikov na zasnovo 
študijskih programov in odpiranje visokega šolstva navzven, čeprav pri dele- 
giranju delegatov uporabnikov v svet visokošolskih organizacij nismo dovolj 
uveljavili delegatskih razmerij, ki bi zagotavljala avtentičen interes uporab- 
nikov. V bistvu smo v svete visokih šol dobili veliko zavzetih posameznikov, 
ki pa svojih stališč niso mogli dovolj preverjati v svoji organizaciji. Delegi- 
ranje delegatov uporabnikov v svete visokošolskih organizacij je zato tesno 
povezano z večjim povezovanjem visokega šolstva z združenim delom. Za do- 
sledno uveljavitev intencij zakona bomo morali samoupravno oblikovati inte- 
rese v enotah izobraževalnih skupnosti ob visokošolskih temeljnih organizaci- 
jah in delegirati delegate v svete šol ter usklajevati te interese v posebnih 
izobraževalnih skupnostih. Z oblikovanjem enot visokošolskih organizacij bo 
lahko stekel širši dialog med uporabniki ter med visokošolskimi učitelji in 
študenti, uresničiti pa bo mogoče tudi neposredno menjavo dela. S tem bo 
tudi visokemu šolstvu omogočeno neposredno prenašati znanstvena poznanja 
v praksi organizacij združenega dela. 

V takem odnosu bo mogoče tudi bolj uveljaviti usmerjanje delavcev in 
študentov v ustrezne študijske smeri. Visoko šolstvo bo moralo veliko bolj 
skrbno načrtovati programe svoje celotne dejavnosti, saj je še vse preveč 
obrnjeno le k izobraževalnim skupnostim. Zato tudi ni dosledno izpeljana 
delitev po vloženem delu posameznikov pri uresničevanju programa. Ne- 
izdelane in neproučene cene storitev prav tako ne spodbujajo visokega šol- 
stva k organiziranju dopolnilnega izobraževanja diplomantov, obenem pa 
ostaja še vedno marsikje odprto vprašanje višine šolnin za študij ob delu, ki 
vselej in povsod ne odraža vloženega dela visokih šol v študente ob delu, na 
kar je razprava v odborih Skupščine še posebej opozorila. 

Naslednje vprašanje, ob katerem smo stalno zaskrbljeni, je učinkovitost 
študija. Na njo ne kaže gledati le z vidika prehoda in trajanja, čeprav smo tako 
s prehodnostjo iz letnika v letnik in z dolžino trajanja šolanja nezadovoljni. 
Uveljavitev sprotnega študija in uvedba pravila, naj študent opravlja letnik za 
letnikom, sicer zvišuje ob približno enakem številu vpisanih število diploman- 
tov, saj se je v zadnjih treh letih število vpisanih študentov povečevalo z in- 
deksom 106, število diplomantov pa z indeksom 160. Hkrati pa sprotno pre- 
verjanje učinkovitosti študija v visokošolskih organizacijah kaže, da bo po- 
trebno odpraviti še mnoge pomankljivosti na visokih šolah, posodabljati štu- 
dijske programe in tesnejše povezovati študij s prakso. 

Informacija govori o naporih, ki so bili v tem obdobju storjeni glede idej- 
ne naravnanosti študija. Očitno pa rezultati v celoti ne zadovoljujejo, čeprav 

13* 
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ne bi mogli pristati na oceno, da so se vsa prizadevanja v tem obdobju osre- 
dotočila le na uvajanje predmeta samoupravljanje s temelji marksizma na ne- 
družboslovnih visokošolskih organizacijah. Res je, da so se posamezne visoko- 
šolske organizacije že pri uvajanju tega predmeta srečavale z resnimi težavami. 

Zato kaže nadalje podpirati organizacijo podiplomskega interdisciplinar- 
nega študija pri Marksističnem centru in teorije marksizma in samoupravlja- 
nja, pa tudi ustrezne napore Fakultete za sociologijo, politične vede in novi- 
narstvo. Temu vprašanju bo treba posvečati več pozornosti tudi pri spreje- 
manju študijskih programov. Tudi uporabniki morajo poglobljeno in odgovorno 
obravnavati in preverjati, ali študijski programi posameznih strok temeljijo 
na marksističnih idejnih izhodiščih. V tem pogledu imajo še posebno nalogo 
delegati družbenopolitičnih organizacij v samoupravnih organizacijah visokih 
šol, pa tudi marksistični centri pri posameznih visokih šolah, pri obeh uni- 
verzah in pri Centralnem komiteju. 

Za uveljavljanje idejne naravnanosti visokošolskega študija je zelo po- 
memben tudi kadrovski vidik. Z uveljavitvijo novih meril pri izpolnjevanju 
pogojev za visokošolske učitelje na podlagi zakona o visokem šolstvu smo 
uveljavili širše kriterije, ki dolgoročno prav gotovo predstavljajo poroštvo za 
nadaljnjo preobrazbo. 

Pomemben je zlasti podatek obeh habilitacijskih komisij, da je bilo v 
zadnjih treh letih med 1394 kandidati habilitiranih tudi 310 delegatov, ki so 
prišli s prakso. 

Ob vprašanju učinkovitosti študija bomo morali v prihodnje posvečati več 
pozornosti tudi odgovornosti študentov, ki zaradi povečanih možnosti za pri- 
dobivanje štipendij, pa tudi z izgradnjo domskih kapacitet, postopno dobivajo 
boljše pogoje za študij. 

Na koncu mi dovolite, tovarišice in tovariši delegati, da se zaustavim še ob 
problemu usmerjanja oziroma slabostih, ki jih srečujemo ob vsakoletnih vpisih 
v visoko šolstvo. 

Poglavitnih vzrokov za neskladje pri vpisih med družboslovnimi in teh- 
ničnimi visokimi šolami, o katerih so razpravljali odbori zborov, sicer ni mo- 
goče odpravljati samo z ukrepi v visokem šolstvu, ker so vzroki za ta pojav 
širši. Potrebno pa je postaviti zahtevo in zlasti študij ob delu organizacijsko 
in vsebinsko prilagoditi že osvojenemu znanju delavcev, ki vstopajo v študij. 

Da bi dosegli večjo usklajenost študirajočih s potrebami'združenega dela, 
smo se v zadnjih letih posluževali tudi nekaterih drugih ukrepov. V javnosti 
je našla največ odmevov predvsem omejitev vpisa v nekatere smeri visoko- 
šolskega študija. Uveljavitev tega ukrepa opozarja zaenkrat zlasti na to, da 
se te zakonske možnosti niso poslužile vse visokošolske organizacije v isti pa- 
nogi. Zaradi meril za vrednotenje programa, po katerih je od števila študentov 
odvisen dohodek temeljne organizacije, marsikatera visoka šola iz materialnih 
razlogov ni sledila izkazanim družbenim potrebam po številu kadrov, ampak 
je težila k liberalizaciji vpisa. Na nekaterih visokih šolah in fakultetah, kjer 
se uveljavlja omejitev vpisa, se ni vpisalo niti tisto število študentov, ki je 
bila z omejitvijo predvidena. 

Ti pojavi seveda narekujejo, da se usmerjanje vpisa obravnava veliko bolj 
sistematično kot doslej in prav zato bomo letos že sedaj pričeli s pripravami 
na usmerjanje vpisov, tudi že zaposlenih delavcev, da bi se tudi ti bolj uskla- 
jeno s potrebami svojih delovnih organizacij odločali za študij. Prizadevali si 
bomo tudi za večjo povezanost visokega šolstva s srednjimi šolami glede 
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usmerjanja učencev v študij. Pri vseh vpisih, v srednje in v visoko šolstvo, pa 
bomo morali vztrajati pri uskladitvi načrtovanja kadrovskih potreb z načrti 
družbenoekonomskega razvoja, pri čemer bodo zlasti posebne izobraževalne 
skupnosti preko svojih enot ob šolah uveljavljale sprejeto politiko pri vpi- 
sovanju. 

V pripravi je osnutek zakona o usmerjenem izobraževanju. Ker je tematika, 
ki jo obravnava informacija o uresničevanju zakona o visokem šolstvu, inte- 
gralni del sistema usmerjenega izobraževanja, bodo vsa stališča iz današnje 
razprave prispevala k oblikovanju tega zakona. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Kejžar! 
K tej točki dnevnega reda so bile še posebej povabljene: Univerza v Ljub- 

ljani in Univerza v Mariboru, Republiška konferenca Zveze socialistične mla- 
dine Slovenije, Raziskovalna skupnost Slovenije in Gospodarska zbornica 
Slovenije. 

Informacijo ste prejeli. Obravnaval jo je Odbor za družbenoekonomske 
odnose in razvoj, ki je zboru predložil pismeno poročilo. Ali želi poročevalec 
Odbora poročilo ustno dopolniti? (Ne želi.) 

Potem pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Janko Pučnik, delegat 
občine Ljubljana-Bežigrad. Prosim! 

Janko Pučnik: Tovarišice in tovariši! Skupini delegatov, ki dele- 
girata delegate v Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije, 
sta na sestanku dne 25. 9. 1978 k obravnavanemu gradivu za 6. sejo Zbora 
združenega dela in 6. sejo Zbora občin Skupščine SR Slovenije predlagali na- 
slednje pripombe. 

V poglavju o študiju ob delu je navedeno, da so pogoste pripombe k vi- 
šini šolnine, ki bi se morala v prihodnosti poenotiti. Skupina delegatov pa 
meni, da moramo upoštevati ustavno načelo, ki pravi, da je izobraževanje do- 
stopno pod enakimi pogoji v vseh obdobjih življenja, kot tudi koncept usmer- 
jenega izobraževanja. Dejstvo pa je, da so plačniki stroškov za izobraževanje 
ob delu delavci sami, ki poleg tega že plačujejo prispevne stopnje za izobraže- 
vanje. Delavci, zainteresirani za izobraževanje, nimajo po ustavi zagotovljenih 
enakih pogojev in so tako v neenakopravnem položaju v primerjavi z rednimi 
študenti. Skupina delegatov ugotavlja, da je potrebno, da se družbeno verifi- 
cira cene študija ob delu. Morajo pa se tudi opredeliti viri financiranja, in 
sicer tako, da v nobenem primeru ne bi bili nosilci plačevanja šolnin delavci- 
študenti, ki se izobražujejo ob delu. 

Zanimivo je tudi razmerje med rednimi študenti in študenti, ki študirajo 
ob delu. Ce primerjamo ljubljansko in mariborsko univerzo v šolskem letu 
1977/78, vidimo, da na ljubljanski univerzi od skupaj vpisanih 20 362 študentov 
študira ob delu le 4979, na mariborski pa je od skupaj 9579 študentov kar 
5132 študentov ob delu. Skupina delegatov meni, da ima to razmerje globlje 
vzroke, najbrž že v samih študijskih programih. Potrebna bi bila obrazložitev 
teh razmerij. Močno razširjeno je namreč mnenje, da mariborska univerza po- 
laga več pozornosti študiju ob delu. 

Delegacija je imela tudi pripombe k študijskim programom. V šolskih 
organizacijah namreč teče razmeroma zavzet proces spreminjanja študijskih 
programov in njihovega prilagajanja družbenim potrebam. Pri pripravah štu- 
dijskih programov pa se delovna telesa sveta visokošolskih organizacij, ki pri- 
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pravljajo nove študijske programe, srečujejo z mnogimi težavami. Naša sku- 
pina meni, da nekatere od teh težav izhajajo iz premajhnega sodelovanja zdru- 
ženega dela. 

Samoupravljanje na fakultetah se pojavlja kot živ in razvejan sistem, od 
svetov letnikov pa tja do univerzitetnega oziroma fakultetnega sveta. Vendar 
se kažejo določene pomanjkljivosti v samoupravnih organiziranjih, kar se kaže 
tudi pri študijskih programih. Tako kaže v prihodnje več pozornosti posvetiti 
vplivu uporabnikov, tako srednjega kot visokega šolstva, in to v okviru ob- 
činske izobraževalne skupnosti, kot tudi v svetih šol in fakultet. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Adi Žu- 
nec, delegat iz Slovenske Bistrice! 

Adi Žunec: Tovarišice in tovariši delegati! Navedel bom pripombe k 
tistemu delu informacije, ki zadeva prestopanje in širjenje dejavnosti viso- 
kega šolstva, za kar me je še posebej zadolžil Medobčinski svet Zveze komu- 
nistov Maribor. 

V informaciji se poudarja, da je kljub družbenim smernicam, ki govorijo 
o preprečevanju podvojitve, in težnji po bolj racionalnem izkoriščanju obsto- 
ječih kapacitet Višja pravna šola v Mariboru pokazala težnjo za prehod na vi- 
soko stopnjo. Zdi se, kot da je ta iniciativa le stvar Višje pravne šole v Mari- 
boru. O problemu razvoja Višje pravne šole je potekala razprava v okviru 
združenega dela in v okviru Socialistične zveze. V elaboratu o preraščanju 
Višje pravne šole v Mariboru v visoko, ki je bil objavljen v Gospodarskem 
vestniku decembra 1977. leta, je zapisano, da je podpora k razvoju dana s 
strani združenega dela. Prav tako je predloženi študijski program izhajal iz 
potreb združenega dela, ki danes potrebuje gospodarskega pravnika. V štu- 
dijskih programih je nujno iskati nove poti izobraževanja pravnikov za potrebe 
v združenem delu in družbenih službah. Menimo, da je predloženi študijski 
program sicer odpravil nekatere dileme, vendar pa v bistvu ustreza potrebam 
združenega dela. 

Primanjkljaj diplomiranih pravnikov, zlasti v krajih izven Ljubljane, je 
nesporen. Številne organizacije nimajo diplomiranih pravnikov in zaposlujejo 
pravnike z višjo izobrazbo, ki ne morejo obvladati bolj zapletenih pravnih 
pravil. Poudariti je potrebno, da je poklic diplomiranega pravnika tako splo- 
šen, da se oseba s to izobrazbo lahko zaposli pri številnih delovnih nalogah, kjer 
brez dvoma uspešno opravlja svoje delo. Disperzija teh kadrov na različna 
področja bo tudi y bodoče možna in je zaradi tega potrebno omogočiti, da se 
izobrazi določeno število diplomiranih pravnikov, ki naj presega število tipičnih 
pravnih delavcev. Na nedavnem posvetu v Mariboru o položaju samouprav- 
nega sodstva v regiji smo ugotavljali občutno pomanjkanje diplomiranih 
pravnikov, med drugim tudi za potrebe samoupravnega sodstva. Izrazili smo 
podporo drugi stopnji pravnega študija v Mariboru in tudi seveda podprli 
prizadevanja Višje pravne šole pri njenem preraščanju v Visoko pravno šolo. 

Z ustanovitvijo visoke pravne šole v Mariboru se nikakor ne bi povečalo 
število družboslovnih kadrov, kot to informacija navaja, saj bi se na visoko 
stopnjo vpisovali le diplomanti Višje pravne šole in eventualno drugih višjih 
šol, ki so že tako ali drugače zaposleni v neposrednih neproizvodnih poklicih. 
Brez dvoma bi se tu lahko vpisovali tudi študentje oziroma diplomanti, ki so 
končali višje upravne šole. 
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Na osnovi navedenega menimo, da bi bilo potrebno podpreti idejo o pre- 
osnovanju Višje pravne šole v Mariboru v visoko šolo in ji omogočiti vse po- 
goje, da organizira študij na visoki stopnji. Pri razmišljanju o ekspanziji 
družboslovnih šol je potrebno kritično in ločeno ocenjevati posamezne šole z 
vidika potreb po kadrih in z drugih vidikov, ki morajo biti prisotni pri raz- 
mišljanju o ustanavljanju te visoke šole. 

V informaciji so številke o vpisanih študentih družboslovja, ki se v zad- 
njem času zmanjšujejo, vendar pa ni podatkov o diplomantih teh šol. Ce bi 
imeli te podatke, bi prav gotovo lažje presojali vprašanje, ali so družboslovne 
šole predimenzionirane za naše potrebe. Nekatere od družboslovnih šol so 
verjetno predimenzionirane, vendar bi bilo potrebno ugotoviti to dejstvo za 
vsako šolo posebej. 

Ce iniciativa Višje pravne šole v Mariboru dobiva podporo v združenem 
delu, potem ne bi smeli te iniciative negativno ocenjevati, kot je to razumeti 
iz informacije. 

Predlagamo, da se vprašanje preraščanja te šole ponovno prouči z vidika 
potreb po tovrstnih kadrih in prav tako z vidika študijskega programa, ki ga 
ta šola ponuja, ter da se vprašanje razvoja šole obravnava v okviru pro- 
grama razvoja visokošolske organizacije v SR Sloveniji, ki bi ga bilo nujno 
sprejeti čimprej in pri tem rešiti sporna vprašanja, ki so se pojavila pri ures- 
ničevanju obstoječega zakona o visokem šolstvu. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Želi še kdo besedo? Besedo 
ima tovariš Ahmet Kalač, delegat iz Maribora. Prosim! 

A h m e t Kalač: Tovarišica predsednica! Dosedanji razpravljalci so 
povedali precej tega, kar sem sam nameraval. Zato bom opozoril samo na ne- 
katera vprašanja. 

Informacija in uvodno poročilo o uresničevanju zakona o visokem šolstvu 
dajeta dokaj celovit pregled uspehov, ki so bili doseženi pri preobrazbi viso- 
kega šolstva v sistem usmerjenega izobraževanja. Želim pa dodati, da ima 
Univerza v Mariboru pri uresničevanju zakona o visokem šolstvu določeno 
prednost. Od prve reforme dalje sme polovica študentov študirati ob delu. 
Doseženi so tudi rezultati pri sodelovanju uporabnikov in študentov pri 
upravljanju šol, pri soočanju študijskih usmeritev, načrtov in programov s 
potrebami gospodarstva, pri usmerjenosti raziskovalnega dela itd. Vendar s 
temi rezultati na področju izobraževanja za potrebe združenega dela še ne 
moremo biti zadovoljni. Študentje ob delu na Univerzi v Mariboru se v ve- 
čini primerov sicer vpisujejo s pristankom in plačilom delovnih organizacij. 
Tak študij pospešujejo tudi po vsej Sloveniji dislocirani oddelki, za katere 
lahko rečemo, da imajo tudi določene težave. Neurejeni odnosi in obveznosti 
med študenti in organizacijami so pa glavni vzrok visokega osipa. 

Primerov, ko bi delovna organizacija sama napotila delavca na določen 
študij z jasno orientacijo, je zelo malo. Studij iz dela in za delo, ki naj bi v 
prihodnje postal prevladujoča oblika visokega šolstva, tako še ni našel do- 
movinske pravice, pa čeprav je to na mariborski univerzi stvarnost. 

Ko ocenjujemo nadaljnji razvoj visokih in višjih šol Univerze v Mariboru, 
ugotavljamo, da včasih ne prisluhnemo tudi potrebam združenega dela. Mari- 
borska regija potrebuje še veliko pravnikov. 
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Tudi na raziskovalnem področju je Univerza v Mariboru dosegla določen 
uspeh. Učitelji so se vključevali v gospodarske raziskovalne projekte. Naj 
navedem primer, da so od 28 raziskovalnih nalog, ki jih je dobila mariborska 
Visoka ekonomsko-komercialna šola, 23 nalog naročile gospodarske organiza- 
cije in samo štiri Raziskovalna skupnost in eno Gospodarska zbornica. Torej, 
to povezovanje je zelo razvito. 

Zdaj bi rad spregovoril še nekaj besed o praksi študentov. Vsebina, oblika 
in čas študijske počitniške prakse študentov so odvisni od študijskega pod- 
ročja in splošnega vrednotenja praktičnega dela v študijskem programu. Zato 
je odnos do prakse študentov zelo različen. Običajno praksa študentov za- 
ostaja za določili v samoupravnih aktih. Opravljajo jo med študijskim letom 
ali v času počitnic. V zvezi s to problematiko tudi ugotavljamo: 

1. Studijska praksa kot integralni del študija je premalo prisotna v štu- 
dijskem programu. 

2. Med šolami in delovnimi organizacijami, predvsem materialne proiz- 
vodnje, je malo dogovorov o kvalitetnem izvajanju študijske prakse, ki mora 
biti, če naj bo uspešna, programirana, vodena in ocenjena. 

3. Mnoge delovne organizacije sprejemajo študente na prakso, ne da bi 
imele za vsakega izdelan točen program in določenega mentorja. Pozitivni 
primeri so še redkost. Neorganizirana praksa pa več škoduje kot koristi, saj 
lahko ustvari tudi pri študentih povsem napačno podobo o življenju in delu 
v delovnih organizacijah. 

4. Obvezna počitniška praksa v juliju in avgustu je problematična iz dveh 
razlogov. To je čas dopustov v delovnih organizacijah, ko je prisotnih najmanj 
strokovnih ljudi, ki bi morali biti praktikantom mentorji. In drugič, študenti 
morajo opraviti v tem času 16-dnevne praktične vaje iz predmeta osnove 
ljudske obrambe. Vse to kaže na potrebo trdnih sporazumov med šolami in 
uporabniki, predvsem delovnimi organizacijami materialne proizvodnje, ki 
bodo zagotavljali programirano in vodeno prakso s kvalitetnimi mentorji. 

V učnem programu mora dobiti študijska praksa ustrezno mesto. O tem 
morajo dati odločilno mnenje delegati uporabnikov v svetih šol, ko bodo raz- 
pravljali o študijskih načrtih in programih. Kvalitetna rešitev tega problema 
je vsebinsko in časovno očitno v rokah visokošolskih kadrov, najuspešneje pa 
ga je mogoče reševati v okviru usmerjenega izobraževanja, še posebej v okviru 
temeljnih organizacij in posebnih izobraževalnih skupnostih. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Kalač! Besedo ima 
tovariš Gorazd Marinček, delegat Skupščine mesta Ljubljana! 

Gorazd Marinček: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! O predloženi informaciji o uresničevanju zakona o visokem šolstvu 
je v Ljubljani potekala živahna razprava, ki smo jo strnili na včerajšnji seji 
Zbora združenega dela Skupščine mesta Ljubljana. V razpravah, ki so pote- 
kale v sodelovanju s predstavniki Univerze, so se še posebej angažirali Izvršni 
svet Skupščine mesta, Mestna konferenca Zveze socialistične mladine in se- 
veda tudi delegati iz združenega dela. Pripombe lahko strnemo v nasled- 
nje točke: 

1. Informacija je bila pozdravljena kot pomemben prispevek k ugotav- 
ljanju stanja pri preobrazbi visokega šolstva v Socialistični republiki Sloveniji. 
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2. V informaciji je precenjena dejavnost posebnih izobraževalnih skup- 
nosti, ker se le-te šele ustanavljajo. 

3. Informacija skorajda ne govori o spremembah, ki jih je prinesel tudi 
zakon o združenem delu. Nujno bo treba uskladiti zakon o visokem šolstvu 
z zakonom o združenem delu. 

4. Informacija ne pojasnjuje, v kolikšni meri je izvajanje zakona o viso- 
kem šolstvu vplivalo na izboljšanje študijskih programov, na zagotavljanje 
študijske literature in izboljšanje materialnih pogojev dela. 

Ob tem velja pripomniti, da letni izobraževalni programi in kvaliteta dela 
ne ustrezajo dolgoročnim potrebam združenega dela ter premalo spodbujajo 
večanje učinkovitosti in kvalitete študija. Pri izvajanju dogovorjene kadrov- 
ske politike se še vedno preveč upoštevajo kapacitete šol. 

5. Podatki kažejo vedno bolj neugodno strukturo študija na račun tehnič- 
nih ved. Iz tega sledi, da kadrovska in štipendijska politika še nista dali 
ustreznih rezultatov. Nedvomno je potrebno temeljito proučiti razloge za ta 
pojav. Nekateri izmed njih so večja konjukturnost drugih poklicev, poglejmo 
na primer le razpise v časopisih, dalje materialna spodbuda, možnosti napre- 
dovanja in ne nazadnje tudi družbeno vrednotenje oziroma odnos do teh po- 
klicev. Zato je potrebno začeti intenzivnejšo akcijo usmerjanja mladine v na- 
vedene tehnične poklice. 

Posebej je bil v razpravah izpostavljen problem plačevanja šolnin za 
študij ob delu. Za njegovo razrešitev je bil sprejet predlog, ki ga posredujem 
v nadaljnjo razpravo, in sicer, da posameznik ne plačuje šolnine za tisti čas 
študija ob delu, ki je predviden po učnem programu. 

6. V informaciji ni podatkov o tem, kako vpliva povečanje diplomantov 
podiplomskega študija na uspešnost gospodarskega razvoja. Informacija tudi 
ne vsebuje podatkov o obsegu in kvaliteti raziskovalnega dela v visokem šol- 
stvu niti ni opredeljena vloga visokega šolstva v slovenskem gospodarstvu. 

7. V razpravi je bilo postavljeno vprašanje, zakaj univerzi nista med no- 
silci preobrazbe šolstva v usmerjeno izobraževanje. Posebej pa je bilo poudar- 
jeno, da ni povezave med osnovnimi, srednjimi in visokimi šolami oziroma med 
osnovnim in usmerjenim izobraževanjem. 

8. Posebno pozornost je potrebno posvetiti vlogi delegatov združenega 
dela v svetih visokošolskih organizacij, ki niso zadostno povezane z bazo in 
imajo zato prešibak vpliv. Politična in samoupravna organiziranost študentov 
sta prešibki, kar se čuti zlasti pri delu samoupravnih organov na visokošol- 
skih zavodih. 

9. Čeprav podatki o učinkovitosti študija kažejo na neučinkovitost dela 
visokih šol, ni bila opravljena analiza vzrokov za tako stanje. Povprečna štu- 
dijska doba je daljša, kot jo prikazuje statistika, absolutni osip pa je nižji. 
Delegati so v razpravah posebej poudarili, da je za povečanje učinkovitosti 
študija potrebno predvsem izboljšati organizacijo dela na visokošolskih zavodih, 
izdajati več kvalitetne domače znanstvene literature, izboljšati materialno 
opremljenost visokošolskih organizacij in tako dalje. 

10. Kroženje kadrov iz neposredne prakse na visokošolske organizacije 
je izredno majhno, prav tako tudi priliv mlajših sodelavcev. Vzroke za to je 
iskati zlasti v nerešeni materialni stimulaciji. 

11. V razpravah v Ljubljani je bilo poudarjeno, da zaznavamo vedno 
večjo povezanost ljubljanske univerze z gospodarstvom v tem prostoru, kar se 
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zlasti čuti pri pripravljanju razvojnih programov, na primer programov Ljub- 
ljana 2000. Vedno večja povezanost je tudi v političnem življenju. 

12. Ugotovljeno je bilo, da pri pripravi te informacije ni sodelovala ljub- 
ljanska univerza, razen s podatki. V bodoče bi bilo smotrno k sestavljanju 
takih informacij povabiti tudi ustrezne organe obeh univerz. 

Zbor združenega dela Skupščine mesta Ljubljana je sklenil predlagati 
Skupščini SR Slovenije, da v smislu navedenih pripomb dopolni informacijo, 
zlasti pa konkretizira sklepe in priporočila Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije. 

Predsednica Silva Jereb: Želi še kdo razpravljati k tej točki dnev- 
nega reda? (Nihče.) Če ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in 
predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

,1. Informacija o uresničevanju zakona o visokem šolstvu se sprejme. Do- 
sedanji procesi na tem področju dokazujejo, da je zakon dal spodbudo in 
pravno-politični temelj za preobrazbo visokega šolstva na temeljih samo- 
upravnih družbenoekonomskih odnosov. Zakon je spodbudil napore za to, da 
se doseže večja skladnost razvoja vzgoje in izobraževanja s splošnimi druž- 
benimi hotenji in trdneje povezal to dejavnost s potrebami proizvodnje in 
družbene prakse ter razvoja sploh. 

2. Razmere na področju visokega šolstva, kakor jih prikazuje obravnavana 
informacija, terjajo večjo zavzetost visokošolskih delovnih organizacij in dru- 
gih dejavnikov znotraj samoupravnih interesnih skupnosti in drugih oblik 
interesnega povezovanja za dosledno uveljavljanje družbene preosnove celot- 
nega sistema visokega šolstva v širšem kompleksu sistema usmerjenega iz- 
obraževanja. 

3. Odprta vprašanja iz informacije, na katera so posebej opozorile raz- 
prave v delovnih telesih zborov Skupščine SR Slovenije, kakor tudi razprava 
delegatov na seji zbora, bo potrebno ustrezno reševati ob obravnavanju zakona 
o usmerjenem izobraževanju. 

V zvezi s tem zbor opozarja, da je za uresničevanje širše zastavljenih 
družbenih ciljev in uveljavljanje novih družbenoekonomskih odnosov potreb- 
no še več naporov predvsem v naslednjih smereh: 

— Družbeni interes na področju visokošolske dejavnosti je treba uvelja- 
viti z doslednim razvijanjem samoupravne organiziranosti visokega šolstva v 
enotnem sistemu združenega dela na delegatski osnovi in z uresničevanjem 
svobodne menjave dela kot podlage za nove dohodkovne odnose. 

— Zagotoviti je treba učinkovito delovanje samoupravnih interesnih 
skupnosti na tem področju, v katerih se s skupnim dogovarjanjem usklajujejo 
interesi, pri čemer naj ima odločujoč vpliv na vsebino, obseg in usmerjenost 
visokošolske dejavnosti združeno delo kot uporabnik. 

— Visokošolske organizacije naj skupaj z uporabniki oblikujejo plane raz- 
voja za svoja področja. V ta namen naj proučijo in predlagajo uporabnikom 
takšne študijske programe, ki bodo v skladu s potrebami dela in razvoja, upo- 
rabniki pa naj v okviru načrtovanja svojega razvoja in sprejete kadrovske po- 
litike ugotavljajo potrebe po znanju in kadrih, usmerjajo delavce in mladino 
v ustrezno izobraževanje, zlasti v izobraževanje ob delu in iz dela. Vse to bo 
prispevalo tudi k večji učinkovitosti visokošolskega študija, ki je sedaj za- 
skrbljujoče premajhna. To dokazuje znaten osip študentov, zlasti pri prehodu 
iz prvega v drugi letnik študija. 
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Visokošolske organizacije naj posvečajo trajno skrb zlasti marksistični 
naravnanosti in učinkovitosti študija, kvaliteti izvajanja študijskega procesa, 
usklajevanju študijskih in drugih programov s potrebami združenega dela in 
študija. Ustvarjalnost naše marksistične teoretične misli mora, izhajati iz kon- 
kretne vsebine in ciljev, ki jih zasledujejo študijski programi vsake visoko- 
šolske usmeritve. 

Vključevanju kadrov iz neposredne prakse v visokošolske organizacije je 
potrebno posvetiti več pozornosti in hitreje odpravljati formalne in druge 
ovire za hitrejši pretok kadrov, ker to odpira nove možnosti učinkovite iz- 
menjave izkušenj. Zato je treba ta proces pospešiti ob hkratni konstruktivni 
kritičnosti pri ocenjevanju pozitivnega vpliva praktičnih izkušenj na vzgojno- 
izobraževalni proces. 

4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj prouči predloge, ki so jih dali 
delegati v razpravi na seji zbora, in pripombe skupin delegatov za Zbor občin. 

Zeli morda o tem sklepu kdo razpravljati? Ce nihče, potem prosim, da 
glasujete! Kdor je za, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Ker sem obveščena, da je Komisija za vprašanja borcev NOV končala 
delo, se vračamo na 3. točko dnevnegajeda. Prosim poročevalca Ko- 
misije tovariša Boldana, da poroča zboru o morebitnih spremembah predla- 
ganih sklepov. Besedo ima tovariš Jože Boldan-Silni. Prosim! 

Jože Boldan-Silni: Tovarišice in tovariši delegati! Komisija za 
vprašanja borcev NOV Skupščine SR Slovenije, katere člani so spremljali da- 
našnjo razpravo o obeh informacijah s področja borčevsko-invalidske proble- 
matike, ocenjuje, da v razpravi niso bili dani konkretni predlogi za spremembo 
oziroma dopolnitev sklepov, ki jih Komisija predlaga zboru v sprejetje. 

Na nekatere konkretne pripombe in predloge iz razprave, ki zadevajo var- 
stvo kmetov-borcev in invalidov, invalidsko-poko j ninsko zavarovanje borcev 
ter problematiko ukradenih otrok, bo po dogovoru dal pojasnila predstavnik 
Izvršnega sveta Socialistične republike Slovenije. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Boldan! Besedo ima 
predstavnica Izvršnega sveta tovarišica Žitnikova! 

Amalija Žitnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! V današnji razpravi je bilo izpostavljenih nekaj več vprašanj in pred- 
logov, predvsem pa naslednji: 

Dani so bili predlogi za spremembe pokojninskega sistema, ki se nanašajo 
na borce NOV po 9. 9. 1943. Se posebej je izstopala problematika kmetov borcev 
NOV in v zvezi s tem so bili dani tudi nekateri konkretni predlogi za izbolj- 
šanje tega področja varstva naših borcev. Nadalje so bili dani predlogi za 
ureditev statusnih vprašanj »ukradenih otrok« ter nekatere pripombe v zvezi 
z zdravstvenim varstvom posameznih kategorij udeležencev NOV. 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije je na večino vprašanj in predlogov 
odgovoril neposredno ali posredno v ekspozeju člana izvršnega sveta tovariša 
Borisa Cižmeka. Ti odgovori so hkrati tudi stališča Republiškega odbora ZZB 
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NOV Slovenije in komisije za vprašanje borcev NOV Skupščine SR Slovenije, 
ki so navedena v sklepih, ki naj bi se sprejeli na današnji seji. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo seveda proučil vsa vprašanja in 
predloge, ki so bili podani, predvsem tiste, ki se nanašajo na spremembo 
veljavnega pokojninskega zakona. Ko jih bo kvantificiral, bo ocenil, katere iz- 
med njih je mogoče in ustrezno predlagati v sprejem pristojni komisiji v re- 
publiki oziroma federaciji ki pripravljata nov pokojninsko-invalidski sistem v 
SFRJ. Tudi posamezna vprašanja in predlogi, ki se nanašajo na izboljšanje po- 
kojninskega varstva kmetov-borcev NOV bodo podrobno proučena in v največji 
možni meri upoštevana pri sestavi predloga za izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o starostnem zavarovanju kmetov, ki ga bo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije predložil Skupščini SR Slovenije v mesecu oktobru 
letošnjega leta. 

Glede »ukradenih otrok« in drugih mladoletnikov ki v času NOV še niso 
dopolnili 15 let je treba povedati, da jim temeljna zakonodaja s tega področja 
ne omogoča pridobiti takih pravic, ki jih imajo sicer borci NOB, razen tistim, 
ki so pred 15. letom starosti sodelovali neposredno v oboroženih enotah par- 
tizanske vojske. 

V federaciji in republiki je že dalj časa sprejeto stališče, da temeljnih 
pravic ne kaže širiti oziroma bistveno spreminjati. To pa ne pomeni, da naša 
družba ne vodi oziroma ne bo vodila tudi v naprej posebne skrbi o vseh tistih 
osebah, ki so kot otroci ali mladoletniki še posebej hudo doživljali fašistično 
nasilje. Zato so stališča Republiškega odbora ZZB NOV Slovenije in Komisije 
za vprašanje borcev NOV Skupščine SR Slovenije kot tudi Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije v tem smislu dokaj jasna. Podpiramo organiziranost 
različnih skupin mladoletnikov oziroma oseb, ki so bile mladoletne v času vojne 
kot so pionirji, skojevci, kurirji, otroci internirancev, »ukradeni otroci« in po- 
dobno ter jih je Zveza združenj borcev NOV pripravljena sprejemati v svoje 
vrste. Upoštevajoč socialni in materijalni položaj posameznika ter njegovo vlo- 
go med NOB pa je seveda potrebno vsak primer posebej individualno obravna- 
vati in reševati v okviru obstoječe zakonodaje; ob tem je potrebno posa- 
meznikom priznavati tudi ustrezna moralna priznanja oziroma materialno in 
zdravstveno pomoč v okviru organov in organizacij, ki v naši družbi delujejo 
na posameznih področjih. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo proučil tudi problematiko zdrav- 
stvenega varstva borcev NOV, kot je bilo v ekspozeju posebej omenjeno, ter 
v tej zvezi tudi možnosti, da se posamezne pravice borcev iz zdravstvenega 
varstva, zlasti glede oprostitve participacije za zdravila, še dopolnijo. Hva- 
la lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovarišica Zitnikova! 
Želi morda kdo o predlogih Komisije za vprašanja borcev NOV razprav- 

ljati? Komisija je namreč že na začetku predlagala, naj zbor sprejme njene 
sklepe tudi kot svoje. Zeli morda kdo razpravljati tudi o obrazložitvi, ki jo je 
dala pravkar tovarišica Zitnikova? (Nihče.) Če ne želi nihče razpravljati, po- 
tem prehajamo na glasovanje. Kdor je za sklepe, ki jih predlaga Komisija za 
vprašanja borcev NOV, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da so predlagani sklepi z večino glasov sprejeti. 
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Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na informacijo o 
izvajanju ustavne preobrazbe pravosodnega sistema, ki jo je Skupščini pred- 
ložil v obravnavo njen Izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovariša Alojza Domjana, 
republiškega podsekretarja v Republiškem sekretariatu za pravosodje, orga- 
nizacijo uprave in proračun. 

Želi predstavnik predlagatelja besedo? Prosim, besedo ima tovariš Alojz 
Domjan! 

Alojz Domjan: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Temeljno izhodišče preobrazbe pravosodnega sistema je, da v enotnem 
sistemu oblasti in samoupravljanja delavskega razreda in vseh delovnih ljudi 
opravljajo sodno funkcijo redna sodišča in samoupravna sodišča. To pa terja 
istočasen in usklajen proces ustanavljanja samoupravnega in rednega sodstva. 
Tako zastavljena preobrazba bo uspela le ob najširši družbeni akciji, v katero 
se morajo vključiti tudi organizacije združenega dela, samoupravne interesne 
skupnosti, krajevne skupnosti in druge samoupravne organizacije in skup- 
nosti. Le ob tako zastavljeni skupni akciji je moč pričakovati uveljavitev 
novega podružbljenega samoupravnega pravosodnega sistema, katerega or- 
ganizacija in funkcioniranje sta opredeljena v zakonu o samoupravnih sodi- 
ščih, zakonu o rednih sodiščih in v zakonu o javnem tožilstvu. 

Ta izhodišča in potrebe najširše akcije za njihovo uveljavitev se odražajo 
tudi že v doslej sprejetih sklepih, stališčih in priporočilih Skupščine SR Slo- 
venije, Predsedstva Socialistične republike Slovenije, v resoluciji VIII. kongresa 
Zveze komunistov Slovenije in v drugih dokumentih. Kljub temu ob obrav- 
navanju predložene informacije ugotavljamo, kar sledi tudi iz predlogov sta- 
lišč, ki naj jih Skupščina sprejme k tej informaciji, da proces ustanavljanja in 
uveljavljanja samoupravnih sodišč še vedno prepočasi poteka. Tudi na ne- 
davni skupščini Skupnosti slovenskih občin je bilo posebej poudarjeno, da pri 
zagotavljanju možnosti za bistveno širše, hitrejše in učinkovitejše samoupravno 
poravnavanje in reševanje sporov, zlasti na področju družbenih dejavnosti, 
stanovanjskega gospodarstva, komunale in na drugih področjih družbenega 
dela in življenja, naša dejavnost, skrb in družbena usmerjenost nedopustno za- 
ostajajo. Zastoj pri uveljavljanju tega sodstva pomeni bistveno zožitev mož- 
nosti uveljavljanja samoupravnih pravic, s tem pa tudi zastoj pri razvoju 
samoupravnih odnosov temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti in v 
občini kot samoupravni skupnosti. Zato je potrebno angažiranje vseh družbe- 
nih faktorjev, da bo preobrazba pravosodja čim hitreje potekala v skladu s 
sprejetimi stališči in kot je normativno zastavljena. 

V zvezi z ugotovitvijo v informaciji, da je treba pospešiti razvoj samo- 
upravnega sodstva, je treba dodati, da se akcija v tej smeri nadaljuje. Pri- 
čakovati je, da se bo s sprejetjem novega zakona o združevanju organizacij 
združenega dela v gospodarske zbornice, ki med drugim ureja tudi ustanav- 
ljanje stalnih arbitraž pri medobčinskih gospodarskih zbornicah, pospešil pro- 
ces samoupravnega razreševanja medsebojnih konfliktnih odnosov znotraj 
združenega dela. 

Posebno pozornost bo potrebno nameniti ustanavljanju in uveljavljanju 
notranjih arbitraž. V anketi o organiziranosti in uveljavitvi notranjih arbi- 
traž, izvedeni med 435 organizacijami združenega dela, ki imajo v svoji se- 
stavi temeljne organizacije združenega dela, ugotavljamo, da je s samouprav- 
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nimi splošnimi akti dovolj jasno opredeljena notranja arbitraža pri približno 
eni tretjini organizacij združenega dela in da ima nekaj manj kot ena petina 
organizacij združenega dela poleg statuta še druge samoupravne splošne akte, 
ki urejajo sestavo in pristojnosti notranjih arbitraž. Večina delovnih orga- 
nizacij predvideva pri usklajevanju splošnih aktov z zakonom o združenem 
delu tudi ustrezno preciziranje določb o notranjih arbitražah in njihovo uskla- 
ditev z določbami zakona o samoupravnih sodiščih. Povsem drugačna slika pa 
se kaže v aktivnostih teh arbitraž. Notranje arbitraže v delovnih organizacijah 
so doslej rešile samo 43 sporov. Večina delovnih organizacij sporoča, da pri 
njih ni obstajal spor, o katerem bi morala odločati notranja arbitraža. 

Tudi stanje glede poravnalnih svetov še ni zadovoljivo. Vsaka krajevna 
skupnost še nima poravnalnega sveta, čeprav se je stanje od priprave infor- 
macije pa do sedaj precej izboljšalo. Pričakovati je, da bodo poravnalni sveti 
v vseh krajevnih skupnostih formirani v mesecu oktobru in da bodo pričeli 
tudi normalno delovati v tem mesecu. 

V zvezi s pripravami za začetek delovanja novih rednih sodišč je po- 
membno, da se zadnji čas vendarle intenzivnejše rešuje kadrovsko vprašanje v 
zvezi z zasedbo sodniških mest pri temeljnih sodiščih. Zaostanki nerešenih 
zadev pri sedanjih sodiščih so nastali ravno zaradi nezasedenosti sodniških 
mest. Zato moramo poskrbeti za zadostno kadrovsko zasedbo novih sodišč, da 
ne bi takoj na začetku njihovega delovanja prihajalo do nerešenih zadev in 
s tem do neučinkovitosti teh sodišč. 

Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in proračun je 
vsem skupščinam občin pravočasno predložil mnenje glede pogojev za enote 
temeljnih sodišč in mnenje glede števila sodnikov in sodnikov porotnikov ter 
predloge za začasno sistemizacijo delovnih mest za strokovne in administra- 
tivno-tehnične delavce in pripravnike. Občinske skupščine bi morale že do 
30. junija 1978 določiti enote temeljnega sodišča, število, sodnikov in sodnikov 
porotnikov in začasno sistemizacijo delavcev. Vendar vse občinske skupščine 
tega še niso storile. 

Kot glavni razlog za prepočasno sprejemanje dogovorov glede financi- 
ranja temeljnih sodišč in temeljnih javnih tožilstev in s tem zvezane sistemi- 
zacije strokovnih in administrativno-tehničnih delavcev se navaja negotovost 
v zvezi z zagotavljanjem dodatnih sredstev, ki naj bi jih republika odstopila 
občinam v zvezi s prenosom pristojnosti sodišč, ter negotovost glede zagotavlja- 
nja sredstev za financiranje pravosodnih organov tistim občinam, ki so dopol- 
nilno financirane iz republiškega proračuna. 

Vse občine so bile obveščene, da je predviden odstop prihodkov od denar- 
nih kazni, ki jih izrekajo redna in gospodarska sodišča. Z nedavno sprejetim 
zakonom o izvrševanju kazenskih sankcij je bila taka rešitev tudi že uveljav- 
ljena. Novi zakon o sodnih taksah predvideva odstop vseh dohodkov od sodnih 
taks občinam, predvidena sprememba zakona o prekrških pa tudi odstop de- 
narnih kazni za prekrške. Tako odstopljena sredstva bodo predvidoma zado- 
ščala za pokrivanje dodatnih sredstev občin pri financiranju temeljnih sodišč 
in temeljnih javnih tožilstev. Zato ni nobenega razloga, da se omenjeni do- 
govori ne bi v najkrajšem času sprejeli. Do konca leta nas čaka še veliko dela, 
časa pa je ostalo zelo malo. 

Stališča, ki naj bi bila sprejeta v zvezi s predloženo informacijo, naj bi 
pospešila razvoj in utrjevanje vseh samoupravnih sodišč in zagotovila uspešen 
in učinkovit začetek delovanja rednih sodišč. Hvala lepa. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! K tej točki dnevnega reda 
so bili posebej povabljeni: Vrhovno sodišče Socialistične republike Slovenije, 
Javno tožilstvo Socialistične republike Slovenije in Sodišče združenega dela 
Socialistične republike Slovenije. 

Informacijo ste prejeli. Obravnavala sta jo Odbor za družbenopolitični in 
komunalni sistem in Komisija za pravosodje, ki sta zboru predložila pismeni 
poročili. Ali želita poročevalca Odbora in Komisije poročili ustno dopolniti? 
(Ne želita.) 

Ob informaciji in poročilih Odbora in Komisije ste prejeli tudi predlog 
stališč, ki jih je pripravila skupina delegatov, sestavljena iz predstavnikov 
Komisije za pravosodje in odborov za družbenopolitični sistem vseh treh zbo- 
rov. Ta skupina delegatov je navzoča na današnjih sejah zborov in bo sprem- 
ljala razpravo delegatov ter po potrebi predlagala dopolnitve ali spremembe 
predlaganih stališč. 

Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Besedo ima to- 
varišica Alenka Bonajo, delegatka iz Žalca. Prosim! 

Alenka Bonajo: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Pooblaščena sem, da v razpravi opozorim na problematiko, ki je nastala 
v občini z ustavno preobrazbo pravosodnega sistema. Ustavna preobrazba pra- 
vosodnega sistema, ki nam je bila posredovana z informacijo Izvršnega sveta 
SR Slovenije, nam glede izhodišč in priprav za izvajanje tovrstnih dejavnosti 
na novih temeljih ne predstavlja posebne novosti, vendar pa nam v praksi 
odpira nove, dokaj težavne probleme, na katere smo zaradi posledic, ki bodo 
gotovo nastale, dolžni opozoriti. 

Z izvajanjem ustavnih načel o podružbljanju sodne funkcije na osnovi 
samoupravnega sojenja prehajamo na povsem nove kvalitete na tem področju, 
ki v celoti spreminjajo dosedanjo prakso. Ne samo da jo spreminjajo, ampak 
jo bistveno tudi širijo, kar povzroča večja neskladja v najrazličnejših pogledih. 
Zlasti je potrebno opozoriti na dodatna finančna sredstva, kadre in prostore. 
Splošna sodišča združenega dela so si počasi pričela utirati pot. Sodišče zdru- 
ženega dela, ki je za območje naše občine locirano v Celju in je v nekaj letih 
svojega obstoja že pridobilo določene izkušnje, opozarja na kadrovsko proble- 
matiko. Trdi, da s sedanjimi delavci na tem sodišču vseh opravil ne zmore več 
opravljati. Letno evidentira že 440 zadev ter ima od teh trenutno nerešenih 
okoli 200 zadev. To sodišče opozarja tudi na prostorsko problematiko, katere 
reševanje bo zavezalo vse občine, ki jih to sodišče s svojo dejavnostjo pokriva. 

Samoupravna sodišča, na primer razsodišča, arbitraže, poravnalni sveti, 
še niso zaživela v ustrezni obliki. Prav tako lahko ocenimo, da tudi posebna 
sodišča združenega dela še niso zaživela. 

Dilema je, kako in kje organizirati ta sodišča, ali na nivoju občine za več 
samoupravnih interesnih skupnosti skupaj ali morda na medobčinskem nivoju 
za več občin za iste samoupravne interesne skupnosti. Arbitraže kot samo- 
upravna sodišča znotraj delovnih organizacij bi nedvomno mnogo pripomogle 
k samoupravnemu reševanju sporov med temeljnimi organizacijami združenega 
dela, vendar tudi ta oblika še ni prišla dalje od prvih zametkov. Največje 
uspehe lahko pravzaprav ugotavljamo v okviru poravnalnih svetov v neka- 
terih krajevnih skupnostih. Nekateri poravnalni sveti že dalj časa uspešno re- 
šujejo sporne zadeve. Pa tudi tu še ni primerne aktivnosti vseh krajevnih 
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skupnosti, pač pa je to odvisno od zavzetosti in možnosti posamezne krajevne 
skupnosti. 

V okviru ustavne preobrazbe rednih sodišč menimo, da se zadeve, dogo- 
vorjene v našem območju tako na medobčinskem kot občinskem nivoju, re- 
šujejo. Sprejeti so potrebni samoupravni sporazumi in družbeni dogovori, ki 
vsaj do neke mere zagotavljajo kolikor toliko uspešen start ob novem letu. 

Prenos pristojnosti zadev iz zveze na republike, kakor tudi nadaljnje 
širjenje pristojnosti temeljnih sodišč in njihovih enot, terja angažiranje več- 
jega števila strokovnih kadrov, pa tudi vseh spremljajočih služb. Ta preobrazba 
bo terjala mnogo več kadrov in za njihovo delo bo nujno treba preskrbeti 
ustrezne prostore in opremo, kakor tudi finančna sredstva za pokrivanje vseh 
finančnih potreb in ne le osebnih dohodkov. Tako bo naša občina samo za fi- 
nanciranje sodišča v Celju morala participirati, glede na porabo sodišča v letu 
1977, 5 milijonov din ali za 2 milijona več kot v letu 1977. V ta sredstva pa še 
ni vključena valorizacija za leto 1978. Ce povemo še to, da je znašala ude- 
ležba občine pri financiranju občinskega sodišča v letu 1977 okoli 3 milijone 
dinarjev, potem lahko ugotovimo, da se finančna obremenitev samo za sofi- 
nanciranje temeljnega sodišča poveča za skoraj 100 %. 

Menimo tudi, da sofinanciranje temeljnih sodišč in njihovih enot ne bi 
smelo temeljiti izključno na številu pripadlih zadev, kot je to sedaj praksa. 
Merilo za odstotek participacije bi moralo sestavljati več kriterijev. Upošteva 
naj se predvsem število glavnih zadev, ker le-te mnogo bolj obremenjujejo 
sodišča kot ostale. 

Nadalje bi moralo biti upoštevano število zaposlenih v posameznih eno- 
tah, kar prav gotovo ne bo zahtevalo malo sredstev, poleg tega pa bi bilo po- 
trebno spoštovati tudi na tem področju obremenitev posameznega delavca v 
smislu nagrajevanja po delu in prizadevanj. 

Če sedaj podam zaključke, potem lahko ugotovim nesporno dejstvo, da bo 
uvedba vrste najrazličnejših samoupravnih sodišč ter ustavna preobrazba red- 
nega sodstva terjala dodatno zaposlovanje kadrov, dodatne gradnje prostora 
ali adaptacije in dozidave obstoječih. Posledica vsega tega bo močan porast 
potreb po sredstvih za splošno in skupno porabo. Tu imam v mislih uvedbo 
posebnih sodišč združenega dela. Res je, da se, skladno z organizacijskimi 
spremembami v smislu ustavne preobrazbe sodstva, predvideva tudi spre- 
memba financiranja, vendar smo prepričani, da bodo dodatne finančne obre- 
menitve občinske splošne porabe mnogo večje, kot pa sredstva, ki bodo pre- 
nesena iz republike na občine. V materialu predlagani sistem financiranja je 
nujno potrebno čimprej speljati na ustrezne nivoje, tako da bodo občine 
vedele, s kolikimi sredstvi bodo lahko razpolagale iz tega naslova. 

S prikazanim smo želeli opozoriti le na nekaj izstopajočih problemov. V tej 
razpravi se nismo dotaknili tožilstev, kjer nas čaka, če že ne enak pa vsaj po- 
doben položaj. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala! Ali želi še kdo besedo? Besedo ima 
tovariš Matjaž Verbole, delegat iz Kamnika! 

Matjaž Verbole: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov občine Kamnik me je zadolžila, da postavim nekatera 
vprašanja v zvezi s financiranjem temeljnih sodišč rednega sodstva. Ta vpra- 
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šanja je že postavila tovarišica delegatka iz Žalca; zato se jim samo pri- 
družujem. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Želi še kdo besedo? Zeli be- 
sedo tovariš Domjan? 

Alojz Domjan: Tovarišice in tovariši delegati! Naš sekretariat si je 
pripravil izračun dodatnih obveznosti posameznih občin v Socialistični repu- 
bliki Sloveniji in tudi izračun sredstev, ki bodo na podlagi zakonov, ki sem jih 
prej omenil, odstopljena posameznim občinam. Na podlagi teh izračunov ugo- 
tavljamo, da bodo v glavnem vse občine s temi sredstvi pokrile dodatne potrebe. 

Na konkretni vprašanji pa naj odgovorim, da bo dobil Žalec nekaj več 
sredstev, kot kažejo potrebe. Kamnik pa bo moral prispevati nekaj dinarjev 
več, kot jih bo odstopljenih. V povprečju pa so vse občine pokrite. V zvezi s 
tem bi še povedal, da bo republika prav tako odstopila občinam vsa materialna 
sredstva, ki jih danes uporabljajo okrožna in gospodarska sodišča. S tem je za- 
gotovljena materialna podlaga za začetek dela temeljnih sodišč. 

Predsednica Silva Jereb: Kar zadeva večje lastne domače potrebe, 
je seveda drugo vprašanje. 

Zeli še kdo postaviti vprašanje? (Ne.) Ce ne želi nihče več razpravljati, 
zaključujem razpravo. Prosim, da se člani na začetku omenjene skupine dele- 
gatov, ki je pripravila predlog stališč, sestanejo in proučijo razpravo v zborih 
in predlagajo morebitne dopolnitve oziroma spremembe predlaganega do- 
kumenta. 

Zato prekinjamo to točko dnevnega reda in prehajamo na 8. točko 
dnevnega reda, to je na predlog za izdajo zakona o sodnih taksah, s te- 
zami za osnutek zakona, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo njen iz- 
vršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovariša Alojza Domjana, 
republiškega podsekretarja v Republiškem sekretariatu za pravosodje, orga- 
nizacijo uprave in proračun. 

Zeli tovariš Domjan predloženo gradivo tudi ustno obrazložiti? (Ne.) 
Hvala. 

Predlog za izdajo zakona s tezami za osnutek zakona ste prejeli. Prav tako 
ste prejeli tudi taksno tarifo. Predloženo gradivo so obravnavali: Odbor ža fi- 
nance, Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki so zboru predložili pismena poročila. 

Želijo poročevalci odborov in komisij poročila še ustno dopolniti? (Ne.) 
Če ne, pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? Ce ne želi nihče razpravljati, za- 
ključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o sodnih taksah se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in zbora in v sku- 
pinah delegatov za Zbor občin. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
14 
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Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o dopolnitvah zakona o dedovanju, z osnutkom zakona, ki ga je 
Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovariša Alojza Domjana, 
republiškega podsekretarja v Republiškem sekretariatu za pravosodje, organi- 
zacijo uprave in proračun. 

Želi tovariš Domjan predlog za izdajo zakona in osnutek zakona ustno 
obrazložiti? (Ne.) Hvala. 

Predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek ste prejeli. 
Izvršni svet predlaga, da se v smislu drugega odstavka 250. člena poslov- 

nika Skupščine SR Slovenije prva in druga faza zakonodajnega postopka zdru- 
žita, tako da se hkrati obravnavata in sprejemata predlog za izdajo zakona in 
zakonski osnutek. O tem predlogu Izvršnega sveta, da naj se 1. in 2. faza za- 
konodajnega postopka združita, pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce 
ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. 
Kdor je za predlog Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta soglasno sprejet. 
Predlog za izdajo zakona in osnutek zakona so obravnavali: Odbor za 

družbenopolitični in komunalni sistem, Komisija za pravosodje in Zakonodajno- 
pravna komisija, ki so predložili zboru pismena poročila. Želijo poročevalci 
Odbora in Komisije poročila ustno dopolniti? (Ne.) 

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

1. Predlog za izdajo zakona o dopolnitvah zakona o dedovanju, z osnut- 
kom zakona, se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in zbora. 
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) 

Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na statut Zveze 
stanovanjskih skupnosti Slovenije, ki ga je Skupščini predložila v potrditev 
Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije. 

Zveza je za svojega predstavnika določila tovariša Janka Vrhunca, taj- 
nika te zveze. Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne.) Hvala. Predstavnik 
Izvršnega sveta pri tej točki dnevnega reda je dr. Miro Saje, republiški pod- 
sekretar v Republiškem sekretariatu za urbanizem. 

Statut Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije ste prejeli. Glede na pri- 
pombe Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo 
okolja ter pripombe Zakonodajno-pravne komisije je Zveza stanovanjskih 
skupnosti Slovenije predložila prečiščeno besedilo statuta, ki ste ga prav tako 
prejeli. Statut te skupnosti sta obravnavala Odbor za urbanizem, stanovanjsko- 
komunalna vprašanja in varstvo okolja in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta 
zboru predložila pismeni poročili, odbor pa tudi predlog odloka o soglasju k 
statutu Zveze. Želita poročevalca Odbora in Komisije poročili ustno dopol- 
niti? (Ne.) 
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Če ne, pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? Če ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog odloka 
o soglasju k statutu Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije, naj prosim gla- 
suje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na sklep o spre- 
membi statuta Raziskovalne skupnosti Slovenije, ki ga je Skupščini predlo- 
žila v potrditev Raziskovalna skupnost Slovenije. 

Njen predstavnik je Božidar Guštin, vršilec dolžnosti pomočnika glavnega 
tajnika te skupnosti. Zeli predstavnik predlagatelja besedo? i(Ne želi.) Pred- 
stavnik Izvršnega sveta pri tej točki je dr. Iztok Winkler, član Izvršnega sveta 
in predsednik Republiškega komiteja za raziskovalno dejavnost. 

Sklep o spremembi statuta ste prejeli. Obravnavala sta ga Odbor za druž- 
benoekonomske odnose in razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru 
predložila pismeni poročili, Odbor pa tudi predlog odloka o potrditvi sklepa. 
Želita poročevalca Odbora in Komisije poročilo še ustno dopolniti? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo! Zeli kdo besedo? Če ne želi nihče razpravljati, za- 
ključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog odloka 
o potrditvi sklepa o spremembi statuta Raziskovalne skupnosti Slovenije, naj 
prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in 
olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela 
v letu 1978, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovariša Dragana Mozetiča, 
namestnika republiškega sekretarja za finance. 

Za čas, dokler ne pride tovariš Mozetič, odlagam to točko in predlagam, 
da bi prešli na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka o 
prenosu ustanoviteljskih pravic in dolžnosti nasproti Zavodu za duševno in 
živčno bolne Hrastovec-Trate, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo njen 
izvršni svet. 

Izvršni svet je za svoja predstavnika določil dr. Marjana Premka, po- 
močnika predsednika Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno var- 
stvo in Tatjano Trenta, samostojno svetovalko v Republiškem komiteju za 
zdravstveno in socialno varstvo. Želita predstavnika predlagatelja besedo? (Ne.) 

Predlog odloka ste prejeli. Obravnavala sta ga Odbor za družbenoekonom- 
ske odnose in razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila pi- 
smeni poročili. Želita poročevalca Odbora in Komisije poročili ustno dopolniti? 
(Ne želita.) 

Pričenjam razpravo! Zeli kdo besedo? (Ne.) Če ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog od- 
loka, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 
14» 
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Vračamo se k 12. točki dnevnega reda. Ali želi besedo tovariš 
Dragan Mozetič? (Da.) Prosim, besedo ima Dragan Mozetič! 

Dragan Mozetič: Tovarišice in tovariši delegati, tovarišica pred- 
sednica! Dotok prihodkov republiškega proračuna iz davka iz dohodka temelj- 
nih organizacij združenega dela se v letu 1978 giblje nad zneski, ki so bih 
predvideni ob pripravi proračuna. Razlogi za povečan priliv so po našem 
mnenju naslednji: 

Priliv sredstev iz tega davka v letu 1977 je bil planiran ob koncu leta 
1976 pod vplivom finančne situacije v gospodarstvu v letu 1976, ki je bila od- 
raz vseh začetnih težav ob uveljavljanju novega obračunskega sistema. V letu 
1977 se je gospodarski položaj v primerjavi z letom 1976 bistveno izboljšal, 
kar je zlasti vplivalo na povečan dotok davka iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela po zaključnih računih za leto 1977. Tako se je zboljšana fi- 
nančna situacija v letu 1977 pokazala v republiškem proračunu letos marca, 
ko se je z zaključnimi računi za leto 1977 nateklo v republiški proračun pri- 
bližno 400 milijonov dinarjev davka iz dohodka temeljnih organizacij združe- 
nega dela. Poleg tega je treba še ugotoviti, da je naraščanje dohodka temelj- 
nih organizacij združenega dela v letu 1(97:8 hitrejše od predvidevanj z reso- 
lucijo za letošnje leto. Gibanje davčne obveznosti pa ni odvisno le od gibanja 
dohodka tozdov, temveč tudi od učinkov različnih davčnih olajšav, katerih 
vnaprej praktično ni mogoče natančno predvideti. 

V letošnjem letu se davčna obveznost tekoče prilagaja rezultatom poslo- 
vanja ob vsakem periodičnem obračunu. Boljši rezultati v gospodarjenju se 
torej takoj pokažejo v povečanem prilivu davka iz dohodka temeljnih orga- 
nizacij združenega dela. Da bi dejanske prilive iz tega davka v letošnjem letu 
uskladili s predvideno obveznostjo po resoluciji in proračunu za leto 1978, pred- 
lagamo znižanje davčne stopnje od 7 na 5 %. V predlogu za izdajo zakona je 
predlagano znižanje za 1 %. V amandmaju pa, na podlagi podatkov iz perio- 
dičnih obračunov za prvo polletje 1978, še za 1 %. Poleg tega predlagamo raz- 
širitev davčnih olajšav za nekatere namene, ki so opredeljeni v resoluciji. 
Tako predlagamo povečanje olajšav za izvoznike, uvedbo olajšav za naložbe v 
letališko in cestno infrastrukturo in za naložbe razvoja PTT prometa ter za 
naložbe v razvoj višjih oblik obmejnega gospodarskega sodelovanja. Predla- 
gamo, da se zakon sprejme po hitrem postopku, da bi s tem omogočili uvelja- 
vitev nižjih davčnih obveznosti že ob periodičnem obračunu za prvih 9 mese- 
cev letošnjega leta. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Mozetič! K tej točki je 
bila povabljena tudi Gospodarska zbornica Slovenije. Predlog zakona ste pre- 
jeli, prejeli ste tudi amandmaje Izvršnega sveta. Izvršni svet predlaga, da ta 
akt obravnavamo po hitrem postopku v smislu 295. člena poslovnika Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije. 

Ta predlog je Izvršni svet, kot ste slišali, tudi posebej obrazložil. O tem, 
ali bomo zakon obravnavah po hitrem postopku, to je v zadnji fazi, kot pred- 
log zakona, pričenjam razpravo. 

Želi kdo besedo? (Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo 
in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog Izvršnega sveta, naj prosim 
glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 
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Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta soglasno sprejet. 
Predlog zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 

komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca Odbora in 
Komisije poročili ustno dopolniti? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Najprej bomo glasovali o 
amandmajih Izvršnega sveta k 1., 3. in 9. členu, ki so razvidni iz njegovega 
dopisa z dne 12. 9. 1978. S temi amandmaji soglašata tako Odbor kot tudi Za- 
konodajno-pravna komisija. 

Kdor je za amandmaje Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (56 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Izvršnega sveta soglasno sprejeti. 
Glasovati moramo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog za- 

kona, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na predlog pro- 
grama dela zborov Skupščine SR Slovenije za obdobje oktober—december 1978. 

Spoštovane tovarišiče in tovariši delegati! Že iz uvoda k predloženemu 
programu ste lahko ugotovili, kako je nastajal. Zato teh ugotovitev ne bi po- 
navljala. Kljub temu pa mi dovolite, da pred razpravo povem nekaj misli. 
Že ko smo na 2. seji našega zbora sprejemali periodični načrt, smo ugotavljali, 
da so lahko podlaga in temelj uspešnemu delu Republiške skupščine samo 
skrbno pripravljeni in široko dogovorjeni delovni programi, ki ne morejo 
biti le programi klasičnega skupščinskega dela, ampak programi celovite druž- 
benopolitične akcije, v kateri vsak samoupravni in družbenopolitični subjekt 
opravi svoj del nalog zato, da bi bile skupščinske odločitve v svoji končni 
fazi čimbolj odraz najširšega interesa in potreb delovnih ljudi in občanov. 

To seveda zahteva skupno programiranje in skupno realizacijo zastavlje- 
nih programov, do neke mere pa tudi sinhronizacijo dnevnih redov sej skup- 
ščin družbenopolitičnih in samoupravnih interesnih skupnosti v občinah, v 
republiki in federaciji. Glede na aktualnost in pomen posameznih aktov in 
tematskih vprašanj, ki jih vsebuje ta program dela, menim, da bi bilo zelo 
koristno, da bi občinske skupščine bolj kot doslej vključevale te zadeve v 
svoje programe in opravile funkcijo konference delegacij. S tem bodo odlo- 
čitve, sprejete v Republiški skupščini, dejansko odražale interese in potrebe 
delovnih ljudi in občanov. Obdobje, ki ga programsko opredeljujemo, je sicer 
kratko, po svoji vsebini in nalogah, ki so pred nami, pa zelo bogato in vse- 
binsko zahtevno. To ste ugotavljali tudi na sestankih skupin delegatov. Tako 
so v programu naloge, ki izhajajo iz kongresnih dokumentov in iz minulega 
programskega obdobja, ki zaradi objektivnih razlogov niso mogle biti izvršene, 
ter naloge, ki pomenijo uresničevanje zakona o združenem delu. Te se nana- 
šajo na opredelitev sistema družbenega planiranja v Socialistični republiki 
Sloveniji, na uresničevanje svobodne menjave dela, na urejanje sistema držav- 
ne uprave, na ureditev davčnega sistema in podobno. Prav tako pa naj bi v 
tem obdobju uskladili kmetijsko zakonodajo z našim družbenim razvojem. 
Posebna pozornost bo posvečena tudi oceni izvajanja srednjeročnega plana 
Slovenije in Jugoslavije, z namenom, da kar najustrezneje oblikujemo reso- 
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lucijo o politiki izvajanja družbenega plana v letu 1979, da sprejmemo re- 
publiški proračun, da se dogovorimo o kriterijih za dopolnjevanje občin v na- 
slednjem letu in da sprejmemo intervencijske zakone za izvajanje omenjene 
resolucije. Istočasno se bomo s sprejetjem ustreznega odloka dogovorili tudi 
za program dela za pripravo srednjeročnega plana Socialistične republike Slo- 
venije za obdobje 1081—1985. / 

V programu tudi ni zanemarjena naloga Skupščine, da spremlja izvaja- 
nje politike, ki jo je določila s svojimi akti, in uresničevanje zakonov. Naj ome- 
nim samo nekatere teme s tega področja: poročilo o izvajanju akcijskega 
programa za izvajanje dogovorov o temeljih družbenega plana Jugoslavije za 
razvoj agroindustrijskega kompleksa, poročilo o zaposlovanju v Socialistični 
republiki Sloveniji, za naš zbor še posebej pomembno poročilo o uresničevanju 
stališč Skupščine za usmerjanje skladnega razvoja in delitve dela na področju 
prometa in zvez v Socialistični republiki Sloveniji, uveljavljanje samouprav- 
nih stanovanjskih skupnosti ter procesi in stanje v stanovanjskem gospo- 
darstvu itd. 

Operativnost delovnega programa je poudarjena na različne načine. Tako 
so v njem okvirno predvideni datumi sej zborov Skupščine do konca leta. Tru- 
dili se bomo, da bi pri njih vztrajali. Za vsak naslednji mesec sta predvideni po 
dve seji zborov. Večja delovna obremenitev delegatov v zborih in članov de- 
lovnih teles Skupščine in zborov po naši oceni skorajda ni mogoča. 

Značilnost predlaganega programa je tudi v tem, da je na vsaki seji zbora 
predvidena obravnava problemsko zaokroženega sklopa nalog, s sistematskega 
in zakonodajnega področja. S tem naj bi omogočili delovnim ljudem in obča- 
nom v temeljnih samoupravnih skupnostih, članom delegacij, skupinam dele- 
gatov za Zbor združenega dela in Zbor občin, kakor tudi delegatom Družbeno- 
političnega zbora, samoupravnim interesnim skupnostim in predvsem občin- 
skim skupščinam kot konferencam delegacij bolj organizirano, načrtno in si- 
stematično delo pri njihovih pripravah za seje zborov Skupščine Socialistične 
republike Slovenije in njihovih delovnih teles. Občinskim skupščinam in sku- 
pinam delegatov za Zbor združenega dela in Zbor občin pa naj bi tako sestav- 
ljeni dnevni redi sej omogočali uresničevati načelo zamenljivega delegata. 

Obravnava problemsko zaokroženih sklepov pa ima še to prednost, da 
bodo družbenopolitične organizacije laže ugotavljale, katera so tista bistvena 
sistemska politična in razvojna vprašanja, ki jih je potrebno razreševati v 
obravnavi posameznega vsebinsko zaokroženega sklopa. Tako bo mogoče raz- 
prave v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, njihovih dele- 
gacijah ter na konferencah delegacij usmerjati prav na ta bistvena vprašanja 
in na postavljene dileme. 

Novost programa je tudi v tem, da so iz njega razvidni naši dogovori z 
družbenopolitičnimi organizacijami in drugimi zainteresiranimi družbenopoli- 
tičnimi in strokovnimi dejavniki, ki se bodo vključevali v obravnavo posa- 
meznega vprašanja. Naš interes je tudi, da sodelujejo republiški sveti, kot 
oblika demokratičnega sodelovanja in izmenjave mnenj, za boljše razreševa- 
nje sistemskih vprašanj. Le tako bo mogoče probleme, ki so v obravnavi v 
Skupščini, vsestransko razčleniti, s tem pa zagotoviti, da bo delegatska skup- 
ščina dejansko postala koncentracija ustvarjalne moči naše družbe in dejav- 
nik povezovanja in usklajevanja vseh družbenih vplivov na politiko, obliko- 
vano v Skupščini. 



6. seja 215 

Pripravljeni program je usklajen z Izvršnim svetom Skupščine SR Slove- 
nije. Na to je potrebno še posebej opozoriti, saj bo tudi v tem programskem 
obdobju predlagatelj večine aktov in obravnav prav Izvršni svet. 

Pri tem pa se seveda zavedamo, da predvideni roki za obravnavo posa- 
meznih vprašanj ne smejo iti na škodo kvalitete predlaganih in sporazumno do- 
govorjenih rešitev. 

V Predsedstvu Skupščine SR Slovenije smo se odločili, da mora biti pro- 
gram našega dela odprt za vse sprejemljive pobude, predloge in mnenja. Tako 
bomo lahko tudi med izvajanjem programa pri delu zborov Republiške skup- 
ščine vključevali vse tiste predloge, ki jih bodo zahtevale delegacije temeljnih 
samoupravnih organizacij in skupnosti, občinske skupščine in družbenopolitične 
organizacije in drugi družbeni dejavniki, ter tiste predloge, ki jih bo nareko- 
vala trenutna družbena praksa in potreba. 

V danes obravnavani program našega dela smo vključili več predlogov, 
ki so bili dani že k osnutku programa. Pri tem pa naj pojasnim, da smo lahko 
vanj vključili tiste zadeve, za katere smo dobili zagotovilo pristojnega pred- 
lagatelja, da jih bo uspel pripraviti in pravočasno predložiti. Ce je bilo oce- 
njeno, da vključitev ne bi bila realna, smo jo predvideli za prihodnje pro- 
gramsko obdobje. 

Skupine delegatov so postavile v tej zvezi vprašanje, kaj je z usmerjenim 
izobraževanjem. Odgovor je tak, kot sem ga sedaj povedala. Potrebni bodo 
globlji posegi v gradivo samo. Ker gradivo v tem programskem obdobju še ne 
bo pripravljeno, ga planiramo za naslednje leto. 

Program, ki ste ga prejeli, bo potrebno pripraviti le zaradi kongresa 
Zveze sindikatov Slovenije in delno tudi zaradi ustrezne priprave gradiv. 
Sejo, ki je predvidena za 24. oktober, smo odložili na 30. oktober. 

Na koncu tega uvoda naj pojasnim, da bomo v prihodnje delo zborov 
programirali po koledarskih letih. Zato je naloga nas vseh, zlasti pa občinskih 
skupščin in družbenopolitičnih organizacij, da s skupnimi prizadevanji takoj 
začnemo programirati dela za prihodnje leto. V Skupščini so že stekle prve 
priprave za bodočo programsko zasnovo kot skupni dogovor in usmeritev dela 
vseh samoupravnih in družbenopolitičnih dejavnikov. 

Kot ste lahko videli iz poročil delovnih teles našega zbora, so odbori pred- 
lagali, da se v smislu 2. odstavka 38. člena poslovnika našega zbora fazi spre- 
jemanja programa združita in da se osnutek delovnega programa sprejme kot 
predlog. Tako stališče podpira tudi Predsedstvo Skupščine. Zato pričenjam 
razpravo najprej o predlogu, da se združita obe fazi sprejemanja programa. 
Zeli o tem proceduralnem vprašanju kdo razpravljati? (Nihče.) Ce ne želi 
nihče razpravljati, prosim, da glasujete o tem, da se združita obe fazi spreje- 
manja programa. Kdor je za, naj prosim glasuje! (53 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet. Delovni program so obravna- 
vala vsa delovna telesa Skupščine in zbora. Njihova poročila ste prejeli. O vse- 
bini delovnega programa pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? Ce ne želi 
nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je 
za to, da se sprejme program dela zborov Skupščine SR Slovenije za obdobje 
oktober—december, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog programa dela zborov soglasno sprejet. 
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Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na osnutek delov- 
nega programa Zbora republik in pokrajin za dobo september—december 1978. 

Osnutek delovnega programa je Skupščini predložil v mnenje in pripombe 
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Predstavnik naše delegacije v Zboru republik in pokrajin je tovariš Mar- 
jan Markovič, član delegacije. Osnutek delovnega programa ste prejeli. Pre- 
jeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta. 

Osnutek delovnega programa so obravnavali: Odbor za finance, Odbor za 
družbenoekonomske odnose in razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki so 
zboru predložili pismena poročila. Želijo poročevalci odborov in Komisije po- 
ročila ustno dopolniti? (Ne.) Tovariš Markovič, želite vi besedo? (Ne.) 

Potem pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? Ce ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k tistemu delu osnutka 
delovnega programa Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ za dobo sep- 
tember—december 1978, ki se nanaša na akte, ki se sprejemajo na podlagi so- 
glasja skupščin republik in skupščin avtonomnih pokrajin. 

2. K osnutku delovnega programa se daje pripomba, ki jo daje Odbor za 
finance. 

3. Pooblašča se delegacija Socialistične republike Slovenije v Zboru re- 
publik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine Socialistične 
republike Slovenije soglasje k predlogu delovnega programa Zbora republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ za dobo september—december 1978. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično federativno republiko 
Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU-1561), ki ga je 
Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Predstavnik naše delegacije v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ je tovariš Marjan Markovič, član delegacije, predstavnik Izvršnega sveta 
pa tovariš Dragan Mozetič, namestnik republiškega sekretarja za finance. 

Predlog zakona ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta. Pred- 
log zakona so obravnavali: Odbor za finance, Komisija za mednarodne od- 
nose in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili pismena poročila, 
Odbor za finance pa tudi predlog odloka o soglasju k predlaganemu pred- 
logu zakona. 

Želijo poročevalci Odbora in Komisij poročila ustno dopolniti? (Ne želijo.) 
Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Ce ne želi nihče raz- 

pravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za pred- 
log odloka, naj prosim glasuje! (54 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na volitve in 
imenovanja. 
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Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR 
Slovenije je predložila zboru v obravnavo in sprejetje naslednje predloge 
odlokov: 

— predlog odloka o imenovanju namestnika republiškega sekretarja za 
urbanizem; 

— predlog odloka o imenovanju namestnika predsednika Republiškega 
komiteja za zdravstvo in socialno varstvo; 

— predlog odloka o izvolitvi sodnika za prekrške Republiškega senata za 
prekrške v Ljubljani; 

— predlog odloka o razrešitvi namestnice javnega tožilca Socialistične 
republike Slovenije in 

— predlog odloka o razrešitvi sodnika Okrožnega gospodarskega sodišča 
v Mariboru. 

Predstavnik Komisije je tovariš Filip Dolinar, član Komisije. 
Prehajamo na predlog odloka o imenovanju namestnika republiškega se- 

kretarja za urbanizem. 
O predlogu odloka pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Ne.) Ce nihče, 

zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, 
naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem je bil za 
namestnika republiškega sekretarja za urbanizem imenovan tovariš Maver 
Jerkič, pomočnik republiškega sekretarja za urbanizem. 

Prehajamo na predlog odloka o imenovanju namestnika predsednika Re- 
publiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo. 

O tem predlogu odloka pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Če 
ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 
Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (49 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 
namestnika predsednika Republiškega komiteja ža zdravstveno in socialno 
varstvo imenovan tovariš Franc Hočevar, sekretar Sveta Predsedstva Repu- 
bliške konference SZDL Slovenije za socialno in zdravstveno politiko. 

Prehajamo na predlog odloka o izvolitvi sodnice za prekrške Republi- 
škega senata za prekrške v Ljubljani. 

O tem predlogu odloka začenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Nihče.) Če 
ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 
Kdor je za, naj prosim glasuje! (49 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem je bila za 
sodnico za prekrške Republiškega senata za prekrške znova izvoljena Terezija 
Brožič, dosedanja sodnica tega senata. 

Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi namestnice javnega tožilca So- 
cialistične republike Slovenije. 

O tem predlogu odloka pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ker 
ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 
Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (50 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem je bila 
tovarišica Iva Stepančič razrešena dolžnosti namestnice javnega tožilca Soci- 
alistične republike Slovenije z 31. oktobrom 1978. 

Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi sodnika Okrožnega gospodar- 
skega sodišča v Mariboru. 

O tem predlogu odloka pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Ne.) Ce ne 
želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor 
je za, naj prosim glasuje! (51 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem je bil to- 
variš Božidar Boezio razrešen dolžnosti sodnika Okrožnega gospodarskega so- 
dišča v Mariboru. 

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

Po prvem odstavku 40. člena poslovnika Skupščine SiR Slovenije ima de- 
legat v zboru pravico postaviti Izvršnemu svetu ali republiškim funkcionar- 
jem, ki vodijo delo republiških upravnih organov, vprašanja, ki se nanašajo na 
njihovo delo ali na zadeve iz njihove pristojnosti. Vprašanje lahko postavi de- 
legat v zboru tudi predsedniku Skupščine Socialistične republike Slovenije, 
predsedniku zbora ali tudi predsednikom delovnih teles, kakor tudi skupščini 
samoupravne interesne skupnosti za območje republike, kadar ta enakopravno 
odloča s pristojnim zborom. 

Želi kdo od delegatov postaviti kakšno vprašanje? (Ne.) V uvodu sem že 
rekla, da smo dobili delegatsko vprašanje iz Litije, na katero bo dan odgovor 
na naslednji seji zbora. 

Prosim, da ne odhajate, ker moramo končati še 7. točko. Sklepe morajo 
sprejeti v enakem besedilu vsi trije zbori. Odrejam 20 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.25 in se je nadaljevala ob 13.40.) 

Predsednica Silva Jereb: Skupina je končala z delom. Vračamo se 
na 7. točko dnevnega reda. Prosim poročevalko skupine delegatov 
tovarišico Jožico Jarčevo, da poroča zboru o delu skupine delegatov in o njenih 
predlogih. 

Jožica Jarc: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov, ki je 
bila po sklepu zborov zadolžena za oblikovanje dokončnega besedila stališč, 
se je sestala in ugotovila, da v razpravah na zborih niso bile dane konkretne 
pripombe in predlogi za spremembo oziroma dopolnitev predloga stališč Skup- 
ščine SR Slovenije k informaciji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o 
izvajanju ustavne preobrazbe pravosodnega sistema in informaciji Javnega 
tožilstva Socialistične republike Slovenije o izvajanju nalog v zvezi z novo 
organizacijo javnega tožilstva. Zato skupina delegatov podpira dopolnitev Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije in predlaga, da se vnese.v 5. točko pred- 
log stališč: »Skupščina SR Slovenije v celoti sprejema zaključke, ki jih je pred- 
lagal Izvršni svet Skupščine SR Slovenije k informaciji Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije o izvajanju ustavne preobrazbe pravosodnega sistema.« 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Slišali ste dopolnitev. Zeli 
kdo o predlogu skupine delegatov razpravljati? (Ne.) Če nihče, prehajamo na 
glasovanje. Na glasovanje dajem predlog stališč Skupščine Socialistične re- 
publike Slovenije k informaciji Izvršnega sveta Skupščine Socialistične repu- 
blike Slovenije. Kdor je za, naj glasuje! (46 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog stališč soglasno sprejet. 
Obveščam vas tudi, da smo pri vseh točkah dnevnega reda, kjer smo 

sprejemali končne odločitve, usklajeni z Zborom združenega dela in z Druž- 
benopolitičnim zborom. 

Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, se vsem delegatom zahvaljujem za 
udeležbo in za sodelovanje v razpravi in zaključujem 6. sejo Zbora občin. 
Hvala lepa. 

(Seja je bila končana ob 13.50.) 
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(18. oktobra 1978) 

Predsedovala: Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednica Silva Jereb: Spoštovane tovarišice in tovariši delegati! 
Pričenjam 7. sejo Zbora občin Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

V smislu 15. člena poslovnika našega zbora moramo na začetku vsake seje, 
preden preidemo na določitev dnevnega reda, izvoliti Komisijo za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja, ki mora pregledati pooblastila delegatov 
in sestaviti poročilo za zbor. 

V Komisijo predlagam po abecednem redu občin naslednje delegate: to- 
variša Franca Kmetiča, delegata iz Laškega, za predsednika, tovariša Ivana 
Jemenška, delegata iz Lenarta in tovariša Janka Hauptmana, delegata iz Li- 
tije, za člana. 

Zeli o tem predlogu kdo razpravljati? (Nihče.) Ce nihče, prosim, da o 
predlogu glasujemo! Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati glasu- 
jejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Na podlagi glasovanja ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja za 7. sejo Zbora občin izvoljeni: tovariš 
Franc Kmetič, delegat iz Laškega, za predsednika ter tovariša Ivan Jemenšek, 
delegat iz Lenarta in Janko Hauptman, delegat iz Litije, za člana. 

Prosim Verifikacijsko komisijo, da se takoj sestane in pregleda pooblastila 
ter sestavi poročilo za zbor. Vas delegate pa prosim, da ostanete na svojih me- 
stih, ker bo Komisija takoj opravila svoje delo. 

Se nekaj obvestil. Ker želimo, da bi Izvršni svet, kolikor je to v njegovi 
moči, na vprašanja delegatov čimprej odgovoril, prosim delegate, ki imajo 
pismeno pripravljena delegatska vprašanja, da jih oddajo sekretarju zbora. 
Dve taki vprašanji smo že dobili. Takoj ju bomo posredovali Izvršnemu svetu 
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oziroma drugim naslovnikom z željo, da bi nanju odgovorili že na današnji 
seji pri točki predlogi in vprašanja delegatov. 

Med gradivom za današnjo sejo ste prejeli tudi pismo sekretarja zbora. 
Želimo namreč uvesti neke vrste sedežni red delegatov v našem zboru. Za 
to je več razlogov in upam, da vam to ne bo delalo posebnih težav. Prosim 
sekretarja zbora tovariša Jerneja Vrhunca, da še enkrat obrazloži razloge za 
to novost! 

Jernej Vrhunec: Tovarišice in tovariši delegati! Ko smo razmišljali 
o tem, kaj je moč v organizacijskem pogledu šteti za izboljšanje dela zbora, 
smo ocenili, da lahko predloženi sedežni red po abecednem redu občin precej 
olajša medsebojno kontaktiranje delegatov in tudi delegatov z Izvršnim sve- 
tom in z drugimi predlagatelji. Sami veste, da je potrebno kontaktiranje med 
delegati, na primer kadar zbirate podpise za aktiviranje določenih amandma- 
jev, ali je potreben kontakt članov Izvršnega sveta z delegati iz posameznih 
občin, kadar morajo odgovarjati na posamezna vprašanja ali reševati posa- 
mezne probleme med sejo zbora. Sedežni red je bil predložen seveda v upanju, 
da ne bo povzročal težav niti vam niti nam. 

Povedati moram, da to ni nekaj novega. Tak sedežni red je bil že v po- 
slanski skupščini, ko so v tej dvorani delali stalni poslanci. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Sedaj bomo še malo počakali 
na poročilo Komisije. Ce ima kdo prijavo za razpravo, prosim, da jo odda. 

Ker vidim, da je Komisija opravila svojo nalogo, prosim predsednika Ko- 
misije, da poda zboru poročilo. 

Franc Kmetič: Poročilo o pregledu pooblastil za 7. sejo Zbora občin, 
ki je bila sklicana 18. oktobra 1978 ob 9. uri v mali dvorani poslopja Skup- 
ščine SR Slovenije. Zbor občin Skupščine SR Slovenije ima 62 delegatskih 
mest. Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora ob- 
čin je na podlagi 16. člena poslovnika Zbora občin pregledala pooblastila de- 
legatov na seji zbora. Iz predloženih pooblastil in seznama delegatov je ugo- 
tovila, da se udeležujejo današnjega zasedanja delegati vseh občin v SR Slo- 
veniji in delegata mesta Ljubljana in Obalne skupnosti občine Koper, razen 
delegatov občin Lendava, Ljubljana Vič-Rudnik, Logatec, Novo mesto in 
Sevnica. 

Ob pregledu dokumentacije je Komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, 
ki so jih delegati predložili, neoporečna. Zato v smislu prvega odstavka 17. 
člena poslovnika Zbora občin predlaga, da zbor poročilo sprejme in s tem 
verificira pooblastila delegatov za današnjo 7. sejo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Prehajamo na razpravo o po- 
ročilu, ki smo ga pravkar slišali. Ali želi kdo besedo? (Nihče.) Ce ne želi nihče 
razpravljati, prehajamo na glasovanje o poročilu. O poročilu bomo glasovali 
v celoti, ker ni nobeno pooblastilo sporno. Kdor je za poročilo, naj prosim 
glasuje z dvigom roke! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z glasovanjem soglasno potrdil poročilo Komisije 
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral poobla- 
stila delegatov za 7. sejo Zbora občin. 
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Obenem ugotavljam, da je zbor sklepčen in lahko pravno veljavno raz- 
pravlja in sklepa. 

Obveščam vas, da so bili na današnjo sejo zbora k vsem točkam dnevnega 
reda poleg Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije povabljeni še: Centralni 
komite ZK Slovenije, Republiška konferenca SZDL, Republiški svet Zveze 
sindikatov, Skupnost slovenskih občin, člani delegacije iz SR Slovenije v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ in delegati iz SR Slovenije v Zveznem 
zboru Skupščine SFRJ, k posameznim točkam pa še Zveza skupnosti za za- 
poslovanje Socialistične republike Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije 
in Sklad skupnih rezerv SR Slovenije. 

Seje se udeležujejo: podpredsednica Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije tovarišica Mara Zlebnikova in drugi predstavniki predlagatelja za posa- 
mezne točke dnevnega reda, tovariš Slavko Gerič za Centralni komite, tovariš 
Martin Zakonjšek za Socialistično zvezo, tovarišica Senka Namar za Zvezo 
sindikatov, tovariša Ludvik Golob in Ivica Velikonja za Skupnost slovenskih 
občin, več članov obeh naših delegacij v Skupščini SFRJ, tovariš Edo Gaspari 
in tovariš Lojze Erbežnik za Zvezo skupnosti za zaposlovanje, Gospodarska 
zbornica svojega predstavnika ni sporočila in tovariš Tone Hren za Sklad 
skupnih rezerv Socialistične republike Slovenije. Vse, ki ste se vabilu od- 
zvali, lepo pozdravljam. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 7. seje Zbora občin. 

Z dopisom z dne 10. 10. sem vas obvestila, da na predlog Odbora za druž- 
benoekonomske odnose in razvoj umikam z dnevnega reda današnje seje 7. 
točko, to je analizo pogojev za pridobivanje dohodka v organizacijah združe- 
nega dela, ki zaposlujejo pretežno ženske, ter proučitev problema in uteme- 
ljenosti sistemskih rešitev. Kot se spominjate, je bil Odbor mnenja, da bi 
bila za razpravo o tem vprašanju v našem zboru potrebna kompleksnejša ana- 
liza od tiste, ki je bila predložena. 

Tako za današnjo sejo zbora predlagam naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 7. seje Zbora občin; 
2. odobritev zapisnika 6. seje Zbora občin; 
3. poročilo o izvajanju zakona o pravnem položaju verskih skupnosti v 

Socialistični republiki Sloveniji; 
4. poročilo o izvajanju sklepov in priporočil za reševanje problematike 

na področju zaposlovanja v Socialistični republiki Sloveniji; 
5. poročilo o izvajanju sklepov in priporočil za reševanje problematike 

zaposlovanja naših delavcev v tujini, za postopno vračanje delavcev z dela v 
tujini in za njihovo vključevanje v zaposlitev v Socialistični republiki Slove- 
niji za leto 1977; 

6. informacija o izpolnjevanju pogojev, ob katerih smejo organizacije 
združenega dela pošiljati delavce na izvajanje investicijskih in podobnih del 
v tujino; 

7. predlog za izdajo zakona o skladih skupnih rezerv, s tezami za osnu- 
tek zakona; 

8. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah posameznih določb ne- 
katerih republiških zakonov v zvezi s postopkom za pridobitev lokacijskega 
dovoljenja; 
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9. predlog odloka o potrditvi dogovora o načinu razdelitve temeljnega 
davka od prometa proizvodov, plačanega pri uvozu proizvodov in temeljnega 
davka od proizvodov, plačanega za proizvode, katere Jugoslovanska ljudska 
armada nabavlja za svoje potrebe; 

10. predlog odloka o pristopu Socialistične republike Slovenije k dogo- 
voru o usklajevanju temeljev politike obdavčevanja meničnih kreditov in o 
izdajanju enotnih meničnih golic ter njihovem dajanju v obtok; 

11. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o spremenitvi 
kratkoročnih kreditov, danih Jugoslovanski kmetijski banki, v dolgoročne 
kredite; 

12. osnutek zakona o načinu zagotavljanja, o obsegu in namenu dodatnih 
obratnih sredstev za določene organizacije združenega dela v Socialistični 
republiki Crni gori; 

13. volitve in imenovanja; 
14. predlogi in vprašanja delegatov. 
Ah želi o predlaganem dnevnem redu kdo razpravljati? Ker vidim, da 

nihče, prosim da glasujete. Kdor je za ta predlog dnevnega reda, naj prosim 
glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red današnje seje določen tak, kot sem ga danes 
predlagala, in sicer soglasno. 

Preden preidemo na obravnavo posameznih točk dnevnega reda, vas ob- 
veščam, da bomo najprej na skupnem zasedanju z Zborom združenega dela in 
Družbenopolitičnim zborom poslušali uvodno obrazložitev k 4., 5. in 6. točki 
dnevnega reda, to je k poročilu o izvajanju sklepov in priporočil za reševanje 
problematike na področju zaposlovanja v Socialistični republiki Sloveniji, k 
poročilu o izvajanju sklepov in priporočil za reševanje problematike zaposlo- 
vanja naših delavcev v tujini, za postopno vračanje delavcev z dela v tujini 
in za njihovo vključevanje v zaposlitev v Socialistični republiki Sloveniji za 
leto 1977 in k informaciji o izpolnjevanju pogojev, ob katerih smejo organi- 
zacije združenega dela pošiljati svoje delavce na izvajanje investicijskih in 
podobnih del v tujino. 

To uvodno obrazložitev bo podal tovariš Andrej Grahor, član Izvršnega 
sveta in republiški sekretar za delo. 

Po tem skupnem zasedanju bomo opravili še skupno zasedanje z Družbe- 
nopolitičnim zborom in poslušali uvodno obrazložitev k 3. točki dnevnega 
reda, to je k poročilu o izvajanju zakona o pravnem položaju verskih skup- 
nosti v Socialistični republiki Sloveniji, ki jo bo podal predsednik Komisije 
socialistične republike Slovenije za odnose z verskimi skupnostmi, tovariš 
Stane Kolman. Na tem skupnem zasedanju bomo opravili tudi skupno ob- 
ravnavo ter sklepali o predlogu dokumenta, ki ga je pripravila skupina dele- 
gatov, sestavljena iz članov odborov za družbenopolitični sistem obeh zborov. 

Prvo skupno zasedanje, z Zborom združenega dela in Družbenopolitičnim 
zborom, bomo opravili v veliki dvorani nase Skupščine. Po dogovoru med 
predsedniki zborov bo sejo vodil tovariš Emil Tomažič, predsednik Zbora zdru- 
ženega dela, drugo skupno zasedanje, z Družbenopolitičnim zborom, pa bomo 
opravili v mali dvorani, torej tukaj. Vodila ga bo predsednica Družbenopoli- 
tičnega zbora tovarišica Tina Tomljetova. 

Prišla sta še delegata iz občine Logatec in iz občine Ljubljana Vič-Rudnik. 
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Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 6. seje Zbora občin. 

Osnutek zapisnika 6. seje ste prejeli. Ima morda kdo k zapisniku 6. seje 
kakšno pripombo ali popravek? Prosim, besedo ima tovarišica Tatjana Žgajnar, 
delegatka iz občine Ljubljana-Bežigrad! 

Tatjana Žgajnar: Skupina delegatov Skupščine občine Ljubljana- 
Bežigrad ima naslednjo pripombo k 6. točki zapisnika: Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije je bil zadolžen, da prouči pobude in pripombe delegatov. Sku- 
pina delegatov in delegati iz Maribora, Slovenske Bistrice in mesta Ljubljana 
so predlagali, da se v sklepih opredeli in konkretizira reševanje problema fi- 
nanciranja študija ob delu. 

Piedsednica Silva Jereb: Vi dajete pripombe k sklepom zbora, ne 
pa k zapisniku. Ko smo sprejemali sklepe, bi morali dati delegati iz Beži- 
grada konkreten predlog. Prek zapisnika pa seveda sedaj ne moremo poprav- 
ljati sklepa, ki ga je Zbor sprejel soglasno. 

Tatjana Žgajnar: Tovarišica predsednica! To se pokriva s 4. točko! 
Mar je nismo sprejeli zaradi našega predloga? 

Predsednica Silva Jereb: Točno! 4. točko sklepov smo sprejeli na 
vaš predlog. Mislim, da je stvar pojasnjena in dajem zapisnik 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 soglasno odobril zapisnik 6. seje Zbora. 
Zdaj vas pa prosim, da gremo v veliko dvorano, kjer bomo opravili prvi 

del skupnega zasedanja. Potem se takoj zberemo v tej mali dvorani. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.30 in se je nadaljevala ob 12. uri.) 

Predsednica Silva Jereb: Nadaljujemo sejo našega zbora. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na poročilo o iz- 
vajanju sklepov in priporočil za reševanje problematike na področju zaposlo- 
vanja v Socialistični republiki Sloveniji, ki ga je Skupščini predložil v ob- 
ravnavo Izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovarišico Maro Podrekar- 
jevo, pomočnico republiškega sekretarja za delo. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. K tej točki 
dnevnega reda sta bili še posebej povabljeni Gospodarska zbornica Slovenije 
in Zveza skupnosti za zaposlovanje Socialistične republike Slovenije. 

Poročilo o izvajanju sklepov in priporočil ste prejeli. Obravnaval ga je 
naš odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj in zboru predložil pismeno 
poročilo. Zeli poročevalec tega odbora tovariš Fanc Talar poročilo ustno do- 
polniti? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Edo Gaspari, 
predsednik Izvršnega odbora Skupščine Zveze skupnosti za zaposlovanje So- 
cialistične republike Slovenije! 
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Edo Gaspari: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupščina Zveze skupnosti za zaposlovanje je po predhodni razpravi v organih 
medobčinskih skupnosti na svoji seji dne 12. oktobra razpravljala o proble- 
matiki zaposlovanja. Ocenila je, da gradiva, ki so predložena v obravnavo zbo- 
rom Skupščine SR Slovenije, realno prikazujejo stanje in da obravnavajo vse 
temeljne probleme s področja zaposlovanja in reševanja problematike zapo- 
slovanja naših zdomcev v tujini oziroma njihovega vračanja z začasnega dela 
v tujini. 

Iz ocene stanja na področju zaposlovanja jasno izhaja, da v glavnem ne 
uresničujemo srednjeročnih kadrovskih ciljev in smeri kvalitetnejšega raz- 
voja zaposlovanja in da zaposlovanja niti samoupravno niti kako drugače 
ne obvladujemo zadovoljivo. Razprava na seji Skupščine Zveze skupnosti za 
zaposlovanje se je zato osredotočila predvsem na iskanje ustreznejših poti za 
obvladovanje tega področja in v tej smeri obravnavala predvsem dve kom- 
pleksni vprašanji, ki sta z vidika pristojnosti skupnosti še posebej pereči. To 
sta problematika načrtovanja, programiranja in pridobivanja kadrov in mesta 
in vloge samoupravnih interesnih skupnosti za zaposlovanje. 

Najprej nekaj besed o problematiki načrtovanja. Doslej smo imeli veliko 
dilem in vprašanj pri pripravi metodologije kadrovskega načrtovanja. V zad- 
njem času pa so bili že poskusi izdelave take metodologije, ki bi omogočila 
poenotenost in primerljivost kadrovskih planov. Problem pa je v tem, da so 
kadrovski plani organizacij združenega dela v največ primerih le groba iz- 
peljanka investicijskih in razvojnih projektov, v njih so navedeni le najbolj 
osnovni podatki o potrebnih kadrih. Zelo redko oziroma v mnogo manjšem 
številu pa sta analiza in ocena kadrovskega potenciala organizacije združe- 
nega dela temelj za načrtovanje njenega nadaljnjega razvoja. Doseči pa mo- 
ramo, da bodo prav kadrovski potencial organizacij združenega dela in nji- 
hovi načrti razvoja in pridobivanja kadrov podlaga za načrtovanje družbeno- 
ekonomskega razvoja temeljnih organizacij, občin in republike. Čeprav pri- 
merjava ni povsem primerna, moramo kadrovski potencial obravnavati enako 
kakor obravnavamo pri načrtovanju razvoja vprašanja energetske osnove, 
surovin, tržnih možnosti in druga. 

Kadrovski načrti morajo biti mnogo bolj proučeni, celoviti in sprejeti 
morajo biti po samoupravni poti. Poznamo vrsto investicijskih načrtov, ki iz- 
kazujejo, da je dovolj ustreznih kadrov, oziroma da se že usposabljajo. Ko 
pa investicija steče, teh ljudi ni ali pa jih je premalo. Investicijski načrti po- 
gosto prikazujejo manjše število kadrov, kot se kasneje izkažejo potrebe, ali 
pa so kadrovski plani le njihova priloga, izdelana v strokovnih službah inve- 
stitorja. O njih delovni ljudje ne razpravljajo, ko se odločajo za nove inve- 
sticije, in tudi ne njihovi samoupravni organi. 

Prav je, da posebej izpostavimo problem minimalnih standardov za živ- 
ljenje in delo ljudi. Zavedati se moramo, da so minimalni standardi en element 
sistema kadrovskega planiranja. Zato morajo biti vgrajeni v metodologijo in 
v sistem planiranja. Enostavno se ni mogoče pogovarjati o zaposlitvi novih 
delavcev, če jim ne nudimo urejenih življenjskih in delovnih pogojev. 

Investicije v nove tovarne morajo biti istočasno tudi investicije v delovne 
ljudi. Večje število delavcev zahteva več sredstev za stanovanja, otroško var- 
stvo, zdravstveno zaščito, objekte za izrabo prostega časa in podobno. Zato je 
potrebno družbeno akcijo o minimalnih standardih odločneje povezovati s 
sprejemanjem investicijskih projektov s sodobnejšo tehnologijo, ki zahtevajo 
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manjše število ljudi in ustreznejši asortiment proizvodnje, z namenom pre- 
strukturirati gospodarstvo iz delovno ekstenzivnega v kapitalno intenzivnega. 
To velja še posebej za naše industrijsko razvitejše centre, kjer je pomanjkanje 
delavcev največje. Hkrati je treba investicije usmerjati v tista območja, kjer 
je še dovolj delavcev in kjer so tudi drugi pogoji gospodarjenja ustreznejši, 
cenejši. 

Nekaj besed o mestu in vlogi skupnosti za zaposlovanje. Delavci v orga- 
nizacijah združenega dela ne morejo povsem izolirano in samostojno načrtovati 
svojih kadrovskih potreb; morajo jih usklajevati z delavci drugih tozdov v 
svoji občini, to je v svojih sredinah in seveda tudi z realnimi možnostmi zapo- 
slovanja. Zato so občinske samoupravne interesne skupnosti za zaposlovanje 
mesto, v katerih se usklajujejo kadrovske potrebe in kadrovski načrti in kjer se 
dogovarja o oblikovanju in izvajanju politike zaposlovanja. Brez take aktivne 
vloge skupnosti za zaposlovanje tudi skupščine družbenopolitičnih skupnosti 
ne morejo obravnavati zaposlovanja kot enega izmed osnovnih elementov za 
načrtovanje družbenoekonomskega razvoja. 

V organih skupnosti za zaposlovanje se usklajujejo posamezni interesi 
organizacij združenega dela ne le med seboj, marveč tudi v odnosu do realnih 
kadrovskih potencialov občin in do vseh tistih krajev, iz katerih je še mogoče 
pridobiti delavce. Tu se tudi preverjajo možnosti organizacij združenega dela, 
če so sposobne zadovoljiti življenjske in delovne pogoje delavcev. Sem sodijo, 
po našem mnenju, tudi vsa vprašanja usposabljanja in zaposlovanja invalidnih 
oseb, katere lahko za marsikatero občino pomenijo pomemben kadrovski po- 
tencial oziroma veliko rezervo. Enako velja tudi za organizirano vračanje in 
zaposlovanje naših zdomcev. 

Ob skrbi, da se izkoristijo vsi kadrovski viri ter da se usklajujejo po- 
trebe po zaposlovanju delavcev, se ugotavljajo tudi kadrovski deficiti in orga- 
nizira pridobivanje kadra iz drugih občin, drugih območij in iz drugih re- 
publik oziroma pokrajin. 

Potrebno je pravilno razumeti mesto in vlogo skupnosti za zaposlovanje 
tudi takrat, kadar se dogovarjamo, da naj skupnosti za zaposlovanje sodelujejo 
z organizacijami združenega dela že ob pripravah novih investicij. K postop- 
kom v organih gospodarskih zbornic oziroma bank naj dajejo svoja mnenja 
oziroma ocene glede sposobnosti investitorjev za zagotovitev potrebnih kadrov, 
ki jih bodo terjale nove investicije. Ne gre za to, da bi strokovne službe teh 
skupnosti proučevale investicijske projekte in dajale soglasje oziroma mnenje 
v imenu skupnosti, marveč za to, da se bodo v delegatskih organih skupnosti 
obravnavale kadrovske projekcije, še posebej za velike investicije v občinah. 
Stališče skupnosti naj pomeni tako tudi zavestno opredelitev vsega združenega 
dela v občini, da podpira določene prioritete pri zaposlovanju oziroma tudi 
določeno prerazporeditev zaposlenih delavcev. Pri samoupravni preobrazbi 
zaposlovanja oziroma pri ustanavljanju občinskih skupnosti za zaposlovanje 
kasnimo. Čeprav je bil prvotno dogovorjeni rok za ustanavljanje občinskih 
skupnosti mesec junij, pozneje podaljšan do septembra, je sedaj v Sloveniji 
ustanovljena šele polovica občinskih skupnosti. 

V tej akciji imajo nosilci dejavnosti pri ustanavljanju občinskih skupnosti 
premalo širše družbene in tudi politične pomoči. Prav v teh dneh pripravljamo 
v Zvezi skupnosti nekaj ukrepov, ki naj pospešijo ustanavljanje skupnosti. 

Skupnosti bodo morale pri reševanju socialnih vprašanj veliko tesneje so- 
delovati s skupnostmi socialnega varstva, pri reševanju družbenoekonomskih 
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vprašanj z organi občinskih skupščin, pri reševanju vprašanj na področju vzgo- 
je in usmerjanja kadrov pa z izobraževalnimi skupnostmi. 

Tu se morajo skupnosti mnogo bolj kot doslej neposredno posvetiti re- 
ševanju problemov organizacij združenega dela in organov občinskih skupščin. 
Le tako bodo veliko več prispevale k skladnejšemu gibanju zaposlovanja z 
družbenimi načrti in kadrovskimi plani v občinah. 

Seveda moramo transformirati tudi strokovne službe skupnosti za zapo- 
slovanje in jih usposobiti, da bodo dajale strokovno podlago za razvoj samo- 
upravnih odnosov in za delegatsko odločanje o vseh vsebinskih vprašanjih 
zaposlovanja. 

Naj končam z osnovno ugotovitvijo, ki je prevevala razpravo v skupščini 
naše zveze skupnosti: Kadrovski politiki in zaposlovanju moramo v bodoče 
dajati več poudarka in ju obravnavati kot cilj in osnovo za načrtovanje 
družbenoekonomskega razvoja, ne pa ju le spremljati kot posledico tega 
načrtovanja. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Lojze Ce- 
puš, delegat mesta Ljubljana! 

Lojze Cepuš: Oglašam se, ker moram izpolniti dolžnost. Poročilo, 
ki smo ga prejeli, je izredno konkretno, zato je tistim, ki delajo na tem pod- 
ročju, v veliko pomoč. Skupina delegatov je imela samo to pripombo, da je 
premalo obdelano področje ekstenzivnega zaposlovanja, ki povečuje nesoraz- 
merja v strukturi zaposlenih. Sam imam le eno pripombo. 

Zelo narašča delež zaposlenih v administraciji, poleg tega pa se v tej de- 
javnosti zaposluje vse več strokovnjakov, konkretno: v proizvodnem delu je 
zaposlenih 23,8 % strokovnjakov, v neproizvodnem pa 76,2 %. Še bolj ilustra- 
tiven pa je podatek, da je v gospodarstvu zaposlenih le il8,l % strokovnjakov 
s končano visoko, višjo in srednjo šolo, zunaj gospodarstva pa 71,9%. Mislim,, 
da tega ne smemo prezreti. Verjetno je vzrokov več, na primer neustrezno pla- 
niranje kadrov, vzrok pa je tudi neurejenost sistema nagrajevanja, zlasti na- 
grajevanja po rezultatih dela, saj sicer strokovnjaki ne bi bežali iz delovnih 
organizacij. Ta ocena velja za gradbeništvo. Drugje pač imajo boljše dohodke, 
pa tudi lažje delo, odkrito rečeno. Mislim, da moramo te razmere spremeniti, 
in to naj bo tudi eden izmed sklepov te točke dnevnega reda. 

Drugo vprašanje je zaposlovanje delavcev iz drugih republik. Pri tem ne 
mislim na približno 115 000 regularno zaposlenih delavcev, saj bi se brez njih 
slovensko gradbeništvo ustavilo. Zaskrbljujoč je obseg neregularnega zaposlo- 
vanja delavcev. Namreč, organizacije najemajo skupine delavcev, »grupe 
gradjana«, po številu prek 30, čeprav je po zakonu določeno, da ima lahko vsak 
obrtnik samo 5 delavcev. Takih delavcev je po nepopolnih podatkih v Sloveniji 
nad 5000. Zal točnega števila teh delavcev ne poznamo oziroma zanj komu- 
nalni zavodi za zaposlovanje ne vedo. Problem ne bi bil tako pereč, če bi bili 
ti delavci, vsaj velika velična, socialno zavarovani. V praksi pa je tako, da 
nihče ne skrbi za njihove življenjske in delovne pogoje, za potrebna zaščitna 
sredstva, skratka dostikrat so prepuščeni sami sebi in živijo po gradbiščih 
kakor se sami znajdejo. Število teh delavcev pa po ocenah še narašča. V letu 
1977 je bilo v gradbeništvu samo 78 takih delavcev, v letošnjem letu pa jih je 
po nepopolnih podatkih najmanj 4000. 

15* 
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Mislim, da to ni prav. Zato predlagam sklep zbora o odpravi tega divjega 
zaposlovanja. Morda bo kdo dejal, da je to v interesu delovnih organizacij. 
Res je lahko trenutno, ni pa to v interesu naše socialistične družbe. S takim 
načinom zaposlovanja grobo kršimo socialistične norme. Torej je potreben naš 
sklep, da se uredi status teh delavcev. To se pravi, da jim je treba med dru- 
gim zagotoviti vsaj minimalne življenjske pogoje, če že drugo ne. Vsi smo 
za dosledno izvajanje naše zakonodaje. Mislim, da to velja za vse, tako za 
gradbeništvo kot za vse druge organizacije. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Cepuš! Besedo ima 
tovariš Stanislav Polanič, delegat iz Murske Sobote! 

Stanislav Polanič: Tovarišice in tovariši! Skupina delegatov iz 
občine Murska Sobota je v razpravi o tej točki dnevnega reda prišla do na- 
slednjih ugotovitev: 

Pomurje ima v Socialistični republiki Sloveniji še vedno najnižji delež za- 
poslenega prebivalstva, obenem pa največji odstotek zaposlenih v tujini. Pro- 
blematika zaposlovanja v našem območju je povezana z naložbami, izobraževa- 
njem, demografsko zmožnostjo regije in z migracijo prebivalstva. 

Če pogledamo prvi faktor, to so naložbe: 
V letih 1974 in 1975 smo imeli izrazito delovno ekstenzivne naložbe. Te so 

povečale stopnjo rasti zaposlenosti, ki se je od 3,4 % dvignila na 4,5%, kar 
je nekoliko nad republiškim povprečjem. Vendar so te naložbe v pretežni meri 
zaposlovale polkvalificirano in nekvalificirano delovno silo, ker je bila tehno- 
logija v glavnem zastarela. 

Izobraževanje: Usmerjeno izobraževanje sicer daje več strokovnjakov, 
vendar je še vedno pomanjkanje strokovnjakov tehničnih smeri. To je posle- 
dica že prej navedene politike naložb in strukture prebivalstva v tej občini. 
Stopnja zaposlenosti — visokošolskih in pa višješolskih kadrov pa je po stati- 
stičnih podatkih nad republiškim povprečjem. Ti bi morali biti osnova za ka- 
pitalno intenzivne naložbe. Načrtne je moramo regulirati študij ob delu, ki v 
današnji fazi reproducira le visoko usposobljene delavce s področja družbo- 
slovnih ved, obenem pa spremeniti vrednotenje dela proizvodnih delavcev. Ce 
bi ti delavci imeli položaj, kakršnega določa zakon o združenem delu, po našem 
mnenju ne bi odhajali iz proizvodnje. 

Demografska možnost regije: Stopnja zaposlenosti je 23,1%, stopnja ne- 
zaposlenosti pa 6,3 %. Na zavodu za zaposlovanje je prijavljenih 891 nezaposle- 
nih prebivalcev. To so v glavnem povratniki iz tujine, ki nimajo kvalifikacije 
ali pa pri nas ni priznana. Glede na našo usmerjenost v individualno kmetijsko 
proizvodnjo, ki je v skladu s smernicami zelenega plana, lahko pričakujemo v 
našem področju največ 37% zaposlenost. Na podlagi tega lahko ugotovimo, da 
naša regija ne rabi več veliko delovno ekstenzivnih naložb, temveč bo rabila vse 
več kapitalno intenzivne naložbe, ki bodo akumulacijsko visoko vrednotene. 

Migracija prebivalstva: Velika nerazvitost pokrajine je botrovala močni 
migraciji prebivalstva, ki je za stalno odhajalo v razvite centre republike ali za- 
časno na delo v tujino. Posledica tega je danes slaba struktura kvalificiranih 
kadrov, sorazmerna starost prebivalstva, ki je nad republiškim povprečjem, in 
sorazmerna starost delovne sile, ki je za 4,9 leta nad republiškim povprečjem. 

Vse te ugotovitve lahko strnemo v naslednje: Pomurje, predvsem mursko- 
soboška občina, ni več rezervoar cenene delovne sile. Delovno ekstenzivne na- 
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ložbe moramo začeti nameščati s perspektivno višjo tehnologijo. To nam stro- 
kovni kader, ki je danes na razpolago, že dovoljuje. 

Vsako tako naložbo mora pritegniti v svoj program usmerjeno izobraževa- 
nje, ki mora zadovoljiti vse potrebe. Za tak napor je domače združeno delo, ki v 
glavnem bazira na predelovalnih obratih in na obratih tekstilne industrije, se- 
veda prešibko. Nujno je, da mu pomagajo visoko razviti centri s programi in 
z naložbami. To je most, ki vodi te kraje iz današnje nerazvitosti v razvitost, 
ki bo vsakomur omogočila uresničitev ustavne pravice do dela. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Franc 
Vončina, delegat z Jesenic. Prosim, tovariš Vončina! 

Franc Vončina: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši de- 
legati! V občini Jesenice smo v razpravi o navedenem gradivu poudarili 
pomen izvajanja sklepov in priporočil za reševanje te problematike, hkrati pa 
opozarjamo na nekatera vprašanja zaposlovanja v naši občini. 

Občina Jesenice, kot industrijsko razvita občina, ima na področju zapo- 
slovanja predvsem problem zaposlovanja ženske delovne sile, čeprav si pri- 
zadevamo vlagati predvsem v tiste investicije, ki zaposlujejo žensko delovno 
silo. To dokazujejo tudi podatki o nezaposlenih ženah. Takšna izhodišča so bila 
sprejeta tudi na zborih občinske skupščine. Problem počasi rešujemo, ker ga 
pogojuje tudi zaposlovanje delavcev iz drugih republik. Čeprav je bilo že ve- 
liko narejenega za ureditev življenjskih pogojev teh delavcev, so vseeno še 
težave pri urejanju stanovanjskih in drugih socialnih vprašanj družin teh de- 
lavcev. Zato bo treba nadaljevati aktivnosti pri zagotavljanju minimalnih po- 
gojev družbenega standarda delavcev iz drugih republik, predvsem pa doseči, 
da bodo vse organizacije združenega dela sprejele ustrezne dokumente. 

Tako imamo na eni strani problem nezaposlenosti žena, na drugi strani pa 
primanjkljaj delavcev, ki ga pokrivamo s preseljevanjem delavcev iz drugih 
republik, s tem pa seveda povečujemo problem zaposlovanja žena. 

Pri zaposlovanju naj opozorim še na dva problema. Prvi je problem in- 
tenziviranja proizvodnje, ki pogojuje rast družbenega proizvoda na osnovi 
kvalitetnih dejavnikov, to je uvajanje nove tehnologije z večjo produktiv- 
nostjo dela, ki ne zahteva dodatne delovne sile, temveč v nekaterih primerih 
celo zmanjšanje. Gre za tako zaposlenost prebivalstva, ki ne bi temeljila na 
ekstenzivnem zaposlovanju, ampak na taki aktivni investicijski dejavnosti, ki 
bi z razširitvijo kapacitet in odpiranjem novih delovnih mest absorbirala prosto 
delovno silo. Ker investicijska dejavnost v naši občini v preteklem srednje- 
ročnem obdobju po posameznih področjih (kovinska predelovalna industrija, 
trgovina, gradbeništvo in gostinstvo) ni dosegla planirane vrednosti, je tudi 
zaposlovanje na teh področjih nizko oziroma posledica ekstenzivnih teženj ali 
slučajnih vplivov. 

Rešitev problema zaposlovanja je predvsem v povečanju zaposlenosti žena 
v skupnem številu zaposlenih, ki znaša 36,5 %. Ekstenzivno je treba investirati 
v dejavnosti, ki zahtevajo večje število zaposlenih žensk (trgovina, gostinstvo, 
del industrije), investicije, ki pa zahtevajo moško delovno silo, pa naj bi uva- 
jale novo tehnologijo, z večjo produktivnostjo dela, kar je dolgoročno gledano 
edina perspektivna pot. 

Samoupravna organiziranost na področju zaposlovanja kaže, da se šele v 
zadnjem času vse bolj uveljavlja skupščina SIS za zaposlovanje. Podpiramo 
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stališče, naj skupnost za zaposlovanje v občini postane kraj za dogovarjanje 
o politiki zaposlovanja. 

Delegati pri spremljanju gibanja zaposlovanja posebej opozarjamo, da 
podatke zbira več organizacij (zdravstvo, SDK in tako dalje) ter da jih vsaka 
zbira po svoji metodologiji. Zato je potrebno uskladiti zbiranje teh podatkov. 
Pri tem pa posebej opozarjamo na programe zaposlovanja. Tudi o teh smo 
razpravljali in ugotovili, da za sestavo le-teh nimamo ustrezne metodologije. 
Sedanja za prakso ni primerna. Jasno pa je, da dokler ne bomo imeli dolgo- 
ročnih planov razvoja v tozdih, toliko težje bo oblikovati programe zapo- 
slovanja. 

Glede izobraževanja ob delu ugotavljamo, da se ne razvija z dejanskimi 
potrebami, ker je osredotočeno na tako imenovane poklice družbenih dejav- 
nosti, čeprav primanjkujejo tehnični kadri. Vse skupaj poteka nekako stihijsko. 
Posebej se tu kaže problem usposabljanja kadrov za malo gospodarstvo. Ne- 
kateri poklici primanjkujejo, so pa zelo omejene možnosti izobraževanja in 
izpopolnjevanja ob delu. Zato je tudi na tem področju nujno poklicno usmer- 
janje. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Peter Tu- 
lipan, delegat iz Kranja! 

Peter Tulipan: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupina delegatov, ki za Zbor združenega dela in za Zbor občin Skup- 
ščine SR Slovenije delegira delegate, je dne 16. tega mesca obravnavala po- 
ročilo. Kot zadolženi delegat te skupine posredujem naslednje ugotovitve in 
pripombe: 

Ugotovitve v poročilu skoraj v celoti veljajo tudi za kranjsko občino. Ugo- 
tovili smo, da uresničujemo planske cilje rasti zaposlovanja, ki je bila dolo- 
čena s srednjeročnim načrtom. Delavci se ne zaposlujejo v inozemstvu, poleg 
tega pa vsi zdravi delavci, ki se vrnejo, dobijo zelo hitro zaposlitev. To velja 
tudi za Gorenjsko. Nove možnosti zaposlitve v negospodarstvu se odpirajo z 
naraščajočim družbenim standardom. V novih šolah, vzgojno-varstvenih in 
drugih ustanovah, ki smo jih zgradili s samoprispevki, je potrebno zaposliti 
ustrezen strokovni kader, seveda pa ne v administraciji. Širjenje administracije 
bo potrebno smotrno spremljati, saj je je več tudi v gospodarstvu zaradi re- 
organizacij. 

Na Gorenjskem, predvsem pa v kranjski občini, je zaposlovanje v skladu 
z načrti, tudi zaradi tega, ker so pristojni organi v Kranju že leta 1975 in na 
Gorenjskem leta 1976 na osnovi širokih javnih razprav (nosilci teh razprav so 
bile družbenopolitične organizacije, skupščine občin in skupnosti za zaposlo- 
vanje) sprejeli sklepe in priporočila za prenehanje čezmernega ekstenzivnega 
zaposlovanja, ki je bilo včasih tudi neproduktivno. 

K samemu poročilu pa je imela naša delegacija naslednje pripombe: 
V petem odstavku na 2. strani je zapisano, da v tem srednjeročnem ob- 

dobju ne bomo uresničili ciljev, da bi bilo v strukturi zaposlenih le 43 % de- 
lavcev ozkega profila. Tabelo 4 na 13. strani pa je razumeti, da smo imeli že 
leta 1976 40 % kvalificiranih delavcev ozkega profila, po podatkih Zavoda za 
statistiko SR Slovenije pa smo imeli 37,7 % nekvalificiranih in kvalificiranih 
delavcev. 
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Naša delegacija zato predlaga, da bi prikazovanje statističnih podatkov po- 
enotili in da bi poročila uporabljala podatke iz enega samega vira. Pred- 
lagamo, da bi zelo tehtne podatke, objavljene v tabelah 12, 13 in 14, prikazali 
za celotno Slovenijo. Predlagamo tudi, da Zbor združenega dela SR Slovenije 
ter Zbor občin tudi pozoveta vse organizacije združenega dela, ki še niso pod- 
pisale sporazuma o minimalnih standardih za življenjske in kulturne razmere 
delavcev pri zaposlovanju, da to store čimprej. Tudi z uresničevanjem tega 
sporazuma bo doseženo, da bodo zagotovljena potrebna sredstva za družbeni 
standard ob novih investicijskih vlaganjih. 

Na osnovi ugotovitev in zaključkov je potrebno še natančneje opredeliti 
nosilce za obvladovanje in odpravljanje kvantitativnih in kvalitativnih od- 
stopanj od srednjeročnih ciljev na področju zaposlovanja. Ob tem pa naj se 
tudi pospeši postopek sprejemanja zakona o planiranju in metodologiji plani- 
ranja. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Tulipan! Lista vnaprej 
prijavljenih razpravljalcev je tako izčrpana. Zeli še kdo besedo? Prosim, besedo 
ima predsednik Skupščine občine Šmarje! 

Davorin Bizjak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Svojo razpravo bi navezal na razpravo delegata iz Murske Sobote, pri 
čemer pa ne bi ponavljal vprašanj, ki jih je že on navedel. 

Ko smo v naši delegaciji skupaj z Izvršnim svetom in še nekaterimi dru- 
gimi organi obravnavali primerjalne podatke iz poročila, ki je, po našem mne- 
nju, temeljito pripravljeno, smo prišli do zaskrbljujočih zaključkov, ki veljajo 
predvsem za našo občino. Namreč evidenten je podatek, da je zaposlenih samo 
približno 19 % prebivalcev naše občine in da je znašala povprečna rast za- 
poslitve v preteklem obdobju od leta 1974 naprej samo 3,6%. Mislim, da je to 
najnižja stopnja rasti, z izjemo občine Ormož, ki ima še nižjo. Razumljivo je, 
da smo zaradi tega zaposlovanju posvetili posebno skrb in iskali vzroke za 
takšno stanje. Strinjamo se z ocenami v poročilu, pri čemer mi poudarjamo 
predvsem gospodarske oziroma ekonomske razloge. Ti ne veljajo samo za našo 
občino, marveč za celotno Kozjansko. Kljub resoluciji, ki opredeljuje politiko 
skladnejšega regionalnega razvoja, in kljub sklepom in dokumentom, ki so bili 
sprejeti v Skupščini, ter kljub lastnemu prizadevanju nismo uspeli v tem času 
srednjeročnega obdobja doseči bistvenega napredka. 

Ocenjujemo, da sta vzroka za takšno stanje predvsem dva. Prvi je ta, da 
je naše gospodarstvo v interesu hitrejšega razvoja občine kot celote najemalo 
kredite in postalo kreditno nesposobno. Tako je zadolženo, da ne more odpirati 
novih delovnih mest. Delovne organizacije združenega dela zunaj občine pa so 
še vedno premalo zainteresirane za odpiranje obratov temeljnih organizacij 
na manj razvitem Kozjanskem, čeprav govorimo, da tako politiko stimuliramo. 
Seveda pa ob tem ne smemo prezreti nekaterih svetlih primerov, kot so Go- 
renje, TTG in drugi. Ko smo ocenjevali, zakaj je ta interes tako majhen, smo 
ugotovili lokalne vzroke. Vsi programi, predvsem kapitalno intenzivni, se 
realizirajo, kot je že povedal tovariš iz Murske Sobote, v občinah, v katerih 
imajo sedež matične delovne organizacije. Drugi razlog pa je še vedno premalo 
stimulativna politika na podlagi družbenega dogovora o skladnejšem razvoju 
manj razvitih območij in obmejnih območij. Zato bi bilo treba začeti raz- 
pravo o morebitnih spremembah te politike. Vse to je povzročilo, da za nas ne 
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velja ugotovitev, navedena v gradivu. Pri nas niso optimalno izkoriščeni de- 
lovni potenciali, ker ni dovolj delovnih mest. 

Pri iskanju predlogov za rešitev tega stanja smo se zadržali pri ugoto- 
vitvah in predlogih, ki izhajajo iz gradiva za današnjo sejo, in se z njimi stri- 
njali. Mislimo pa, da bi bilo potrebno v kratkem začeti razpravo, ob sodelo- 
vanju manj razvitih občin in vseh drugih inštitucij, o doseženih rezultatih 
vseh prizadevanj za skladnejši razvoj in o morebitni spremembi začrtane po- 
litike. Mislimo, da je ta zadeva še posebej aktualna v tem času, ko se snuje 
politika oziroma resolucija za naslednje leto. Mislimo, da bi morali v politiko 
skladnejšega razvoja vgraditi nekatere nove elemente, o katerih tu ne bi go- 
vorili, ker niso predmeti te točke dnevnega reda. 

Predlagamo Zboru občin Skupščine SR Slovenije, da zadolži Izvršni svet, 
da pripravi celovito obravnavo rezultatov skladnejšega regionalnega razvoja. 
Na podlagi take obravnave bi sprejeli ukrepe za spremembo dosedanje politike. 
Ne vem, če je tako priporočilo možno. Razširili smo namrč problem zaposlova- 
nja v manj razvitih območjih tudi s to problematiko. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Darko Bizjak! O tem 
predlogu bi povedala samo to, da je v programu razprava o rezultatih sklad- 
nejšega regionalnega razvoja. Tudi Odbor je menil, da bi bilo najkoristneje 
to problematiko povezati s problematiko, ki jo pravkar obravnavamo, namreč 
s politiko zaposlovanja v Socialistični republiki Sloveniji. Ves čas se kaže njuna 
povezanost. Za obe problematiki je naš zbor še posebej zainteresiran in bo 
predlog tovariša Darka Bizjaka gotovo samo pospešil pripravo take razprave. 
Hvala lepa! 

Želi morda še kdo besedo? Tovariš Franc Godina, predsednik Skupščine 
občine Logatec! 

Franc Godina: Tovarišice in tovariši! Jaz bi samo na kratko dopol- 
nili predlog, ki ga je dal tovariš Cepuš iz mesta Ljubljana glede statusa tistih 
delavcev, ki nimajo urejenega delovnega razmerja. Da je tem delavcem treba 
urediti življenjske in delovne pogoje, se strinjam, vendar mislim, da bi morali 
še dodati, da morajo biti inšpekcijske službe bolj aktivne. Kje in pri kom ti 
delavci delajo? Običajno so ti delavci iz drugih republik izkoriščani. Inšpekcij- 
ske službe bi morale poskrbeti za odpravo takih pojavov. Sedaj le ugotav- 
ljamo, da je teh delavcev 5000. Sicer pa za točno število ne vemo. Verjetno 
narašča. Zato predlagam sklep zbora, s katerim bodo inšpekcije posebej za- 
dolžene, da napravijo red. 

Naša delegacija meni, da je poročilo v redu, le podatki naj bi bili bolj 
selektivni, da bi spoznali tudi stanje v tistih občinah, ki se ne štejejo za ne- 
razvite občine, pa imajo enake probleme zaradi nerazvitih krajevnih skupnosti. 
Pri ugotavljanju števila nezaposlenih naj se malo bolj upošteva dejanska ne- 
zaposlenost. Izločijo naj se tisti, ki so na pol zaposleni ali pa so samo navidezno 
nezaposleni. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Ali želi še kdo besedo? Ce 
nihče, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep. 
Prvi sklep bi se glasil takole: 

1. Zbor občin Skupščine Socialistične republike Slovenije sprejema poro- 
čilo" o izvajanju sklepov in priporočil za reševanje problematike na področju 
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zaposlovanja v Socialistični republiki Sloveniji, ugotovitve in zaključke, ki iz- 
hajajo iz tega poročila, z dopolnitvami oziroma spremembami, ki jih predlaga 
Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj. 

Naj povem dopolnitve odločb: Odbor namreč predlaga, da bi se osmi od- 
stavek ugotovitev in zaključkov takole glasil: »Se vedno dovolj dosledno ne 
uresničujemo priporočil, ki jih je sprejela Skupščina Socialistične republike 
Slovenije o potrebi hitrejšega in večjega vlaganja sredstev za posodabljanje 
proizvodnih procesov ter za izboljšanje tehnologije, zlasti na področju mate- 
rialne proizvodnje. Pri odločanju o novih investicijah, ki zahtevajo novo zapo- 
slovanje, morajo organizacije združenega dela iz razvitejših območij še v večji 
meri združevati delo in sredstva z organizacijami združenega dela iz manj raz- 
vitih in manj razvitih obmejnih območij in tako zagotoviti, da se poveča 
število zaposlenih delavcev tam, kjer je nezaposlenost še velik družbeni pro- 
blem.« Ostalo besedilo bi ostalo nespremenjeno. 

V 9. odstavku pa naj se predlagano besedilo spremeni tako, da se glasi: 
»V občinah, kjer še niso podpisali družbenega dogovora in samoupravnega 
sporazuma o minimalnih standardih za življenjske in kulturne razmere pri 
zaposlovanju delavcev, morajo to storiti čimprej in odgovorno uveljavljati nji- 
hova določila.« To dvoje je naš odbor še posebej podčrtal. 

To se pravi, da bi se nadaljevanje sklepa glasilo, da Zbor občin sprejema 
tudi dopolnitve in poročilo, ki ga predlaga Odbor za družbenoekonomske od- 
nose in razvoj, kakor tudi ugotovitve, mnenja, predloge in stališča omenjenega 
odbora z dne 6. 10. 1978, ter stališča, predloge in mnenja, ki izhajajo iz poročil 
skupin delegatov in iz razprave na seji zbora. 

2. Zbor občin ugotavlja, da so sklepi in priporočila za reševanje proble- 
matike na področju zaposlovanja v Socialistični republiki Sloveniji še vedno 
aktualni ter jih je potrebno še dosledneje uresničevati. 

3. Za hitrejše in doslednejše uresničevanje sklepov in priporočil in s tem 
določene politike Skupščine Socialistične republike Slovenije na tem področju 
Zbor občin priporoča organizacijam združenega dela, da še v večji meri usta- 
navljajo obrate v manj razvitih območjih in da za te obrate sprejemajo raz- 
vojne programe, kar bo vplivalo tudi na hitrejše zaposlovanje. 

Ob ugotovitvi, da se na področju zaposlovanja vse prepočasi ustanavljajo 
občinske skupnosti za zaposlovanje, Zbor priporoča delovnim ljudem in obča- 
nom v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, družbenopolitič- 
nim organizacijam in drugim zainteresiranim družbenim dejavnikom v obči- 
nah, da store vse, da se vsaj do konca leta 1978 v vseh občinah v Socialistični 
republiki Sloveniji ustanovijo občinske skupnosti za zaposlovanje, že ustanov- 
ljene pa čimbolj usposobijo za hitrejše in bolj učinkovito reševanje problema- 
tike na področju zaposlovanja, zlasti tudi za načrtnejše, racionalnejše in pro- 
duktivnejše zaposlovanje. 

S tem se bodo dosledno uresničevale tudi določbe družbenega dogovora o 
temeljih skupne politike za zaposlovanje v Socialistični federativni republiki 
Jugoslaviji in določbe družbenega dogovora o minimalnih standardih za živ- 
ljenjske in kulturne razmere pri zaposlovanju delavcev, ki se uresničujejo 
prepočasi. 

Zbor občin priporoča občinskim skupščinam v Socialistični republiki Slo- 
veniji, da obravnavajo omenjeno poročilo o izvajanju sklepov in priporočil 
skupaj s poročilom o problematiki zaposlovanja v občini in da po potrebi za- 
dolžijo odgovorne družbene dejavnike za hitrejše reševanje te problematike. 
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Zeli o predlaganem sklepu kdo razpravljati? Želi kdo besedo? (Nihče.) Ce 
ne želi nihče, potem bomo glasovali. Kdor je za, naj prosim glasuje! (61 dele- 
gatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Zbor tudi obveščam, da se je število delegatov na seji, kot ste lahko skle- 

pali po izidu glasovanja, povečalo. Prispela sta še delegatka iz občine Lendava 
in delegat iz občine Sevnica, tako da se današnje seje zbora udeležuje 61 
delegatov. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na poročilo o izva- 
janju sklepov in priporočil za reševanje problematike zaposlovanja naših de- 
lavcev v tujini, za postopno vračanje delavcev z dela v tujini in za njihovo 
vključevanje v zaposlitev v Socialistični republiki Sloveniji za leto 1977, ki ga 
je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovarišico Maro Podrekar- 
jevo, pomočnico republiškega sekretarja za delo. Uvodno obrazložitev smo že 
slišali. Tudi k tej točki dnevnega reda sta bili še posebej povabljeni Gospodar- 
ska zbornica Slovenije in Zveza skupnosti za zaposlovanje Socialistične repu- 
blike Slovenije. Poročilo o izvajanju sklepov in priporočil ste prejeli. Obravna- 
vala sta ga Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj in Komisija za med- 
narodne odnose, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalec 
odbora Franc Taler in poročevalec Komisije Srečko Panič poročili ustno do- 
polniti? (Ne.) Hvala lepa! 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Martin Zakonjšek, podpredsednik 
Koordinacijskega odbora za vprašanja naših delavcev v tujini pri Predsedstvu 
Republiške konference Socialistične zveze! 

Martin Zakonjšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Dovolite mi, da spregovorim nekaj besed v imenu Koordinacijskega 
odbora Republiške konference Socialistične zveze za vprašanja naših delavcev 
na začasnem delu v tujini. Odbor je problematiko obravnaval na skupni seji 
s Komisijo pri Predsedstvu Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije 
za delavce na začasnem delu v tujini. 

Na tej seji smo ugotovili, da je poročilo informativno in da zajema vrsto 
podatkov o uresničevanju skupščinskih sklepov in priporočil za zagotavljanje 
pogojev za vračanje delavcev z začasnega dela v tujini. Zato o uvodnih straneh 
tega poročila ni kaj bistvenega razpravljati. Imeli pa smo nekatere kritične 
pripombe, ki pa jih vendarle želimo posredovati na današnjem zasedanju, z 
namenom, da ustvarjalno prispevamo k hitrejšemu uresničevanju skupščin- 
skih dokumentov. Predlagatelji oziroma sestavljalci poročila o uspešnosti iz- 
vajanja skupščinskih sklepov in priporočil naj bi v bodoče pri obravnavanju 
problematike delavcev na začasnem delu v tujini in pri ugotavljanju uresni- 
čevanja omenjenih sklepov in priporočil raje sledili analogiji, tako vsebinski 
kot metodološki, iz skupščinskih sklepov in priporočil. S tem bi namreč od- 
padlo obsežno oziroma preveč posplošeno obravnavanje problematike, kar je 
seveda v škodo jasnosti, konkretnosti in učinkovitosti naših nadaljnjih akcij. 

Gradivo po našem mnenju preveč prostora namenja obdelavi statističnih 
podatkov povratnikov oziroma odhodom v tujino, kar lahko povzroči zmotne 
predstave o dejanskem obsegu migracijskih tokov v letu 1977 ter o naših de- 
janskih možnostih obvladovanja teh tokov. Ta nebistvena pripomba pa je po- 
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vezana z drugo pomembnejšo ugotovitvijo, ki je gradivo nikjer eksplicitno ne 
poudarja. Vodstvo Socialistične republike Slovenije še vedno ne razpolaga s 
točno, celovito in ažurirano evidenco o tem, koliko je pravzaprav naših delav- 
cev dejansko na začasnem delu v tujini, z evidenco, ki bi dala odgovor na 
vprašanja, kakšna je njihova strokovna, poklicna, starostna in siceršnja struk- 
tura. Skratka, nimamo evidence, ki bi vsebovala vse tiste potrebne podatke, ki 
omogočajo načrtno in dosledno vsaj srednjeročno realno planiranje učinkovitih 
ukrepov in akcij v zvezi z zagotavljanjem pogojev za vračanje in zaposlovanje 
doma, v zvezi s sprejemanjem ukrepov za preprečevanje nadaljnjega odhaja- 
nja v tujino, v zvezi z združevanjem dela in sredstev za razširitev materialne 
baze dela, v zvezi z izboljšanjem našega informativno-propagandnega nastopa 
v tujini in tako dalje. Skratka, gre za to, da bi problematiko delavcev na za- 
časnem delu v tujini lahko uspešneje reševali v sklopu našega družbenega 
razvoja. 

Zato sta Koordinacijski odbor za vprašanja naših delavcev na začasnem 
delu v tujini in ustrezna komisija pri Centralnem komiteju Zveze komunistov 
Slovenije prejšnji teden na skupni seji menila, da bi bilo potrebno, da Repu- 
bliška skupnost za zaposlovanje že v tem mesecu začne intenzivno obravnavati 
to vprašanje, skupaj z drugimi republiškimi dejavniki, ki razpolagajo s po- 
datki. V republiki obstajajo številne evidence, vendar jih vsak dejavnik nian- 
sira s svojega zornega kota oziroma za svoje potrebe. 

Na omenjeni seji je bilo prav tako sprejeto stališče, da bi se v organizaci- 
jah združenega dela morale osnovne organizacije Zveze sindikatov Slovenije 
aktivno zavzeti, da se v razvojne programe ter v kadrovsko politiko dejansko 
vključijo tudi ukrepi za vračanja delavcev iz tujine oziroma da se uvede dolgo- 
ročnejše načrtovanje potreb po delavcih. Pospešeno in učinkovitejše vključe- 
vanje te problematike v programe prav tako lahko pospeši Gospodarska zbor- 
nica Slovenije. Bili smo mnenja, naj Republiški komite, Zavod za družbeno 
planiranje ter izvršni organi samoupravnih interesnih skupnosti ta vprašanja 
bolj upoštevajo ob pripravah srednjeročnih planov za obdobje 1980—il985, ka- 
kor tudi ob uresničevanju planskih nalog za naslednji dve leti. 

Na seji je bilo ugotovljeno, da v precejšnjem številu občin še vedno niso 
ustanovljene ustrezne komisije v občinskih izvršnih svetih. Nekoliko boljša, če- 
prav še vedno ne zadovoljiva, pa je organiziranost Socialistične zveze. Po ne- 
popolnih podatkih, s katerimi trenutno razpolagamo, so ustanovljene komisije 
pri občinskih izvršnih svetih le v 19 občinah, medtem ko je koordinacijskih 
odborov pri Socialistični zvezi 37. Zato bi bilo potrebno v občinah, iz katerih 
je večje število delavcev odšlo na začasno delo v tujino, pa tudi v tistih obči- 
nah, ki rabijo delovno silo, ustanoviti odbore oziroma komisije; njihov sestav 
pa bi moral zagotoviti naš odnos do te problematike. V okviru Republiškega 
izvršnega sveta je po mnenju obeh organov, prav tako potrebno doseči učin- 
kovitejšo medresorsko koordinacijo, ki bi celovito spremljala uresničevanje 
stališč Skupščine SR Slovenije in pospešila reševanje številnih vprašanj s tega 
področja. 

Čeprav problematike delavcev na začasnem delu v tujini ne smemo ob- 
ravnavati zunaj načrtov družbenoekonomskega razvoja, kar tudi pomeni, da 
temu delu populacije v tujini ne dajemo prednosti ali ugodnosti, vendarle ne 
smemo prezreti določenih posebnosti, ki jih moramo upoštevati pri načrto- 
vanju našega družbenega razvoja. Ne gre samo za uresničevanje naših ustavnih 
obveznosti in strateško pomembnih nalog, kot so kulturni, varnostni, nacio- 
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nalni, politični, vojaški in drugi vidiki v tej kompleksni problematiki, temveč 
tudi procese in vplive, ki jih izvaja država emigracije. Ti procesi so določeni 
in jasni ter delujejo izven naše vplivnosti oziroma je naš vpliv nanje minimalen. 

Zato bi bilo potrebno še bolj kot doslej znanstveno-raziskovalno sprem- 
ljati to problematiko ter vso našo skrb posvetiti mladi generaciji v tujini, 
uvajati moramo različne oblike predšolske vzgoje in dopolnilni pouk za osnov- 
nošolske otroke. Posebej pomembno je vzbujanje interesa pri mladih, predvsem 
drugih generacij, za povezovanje z domovino. Tu gre na primer za štipendira- 
nje in nastanitve v dijaških domovih za tisto mladino, ki ji v tujini ni omogo- 
čeno nadaljnje šolanje. S tem bi preprečevali, da bi mlada generacija, zaradi 
znane politike držav emigracije, ostajala samo brezperspektivna cenena de- 
lovna sila. Temu problemu je doslej precej pozornosti posvetila Zveza sociali- 
stične mladine Slovenije, ki je z nekaterimi delovno političnimi akcijami, kot 
so delovne brigade in podobno, pričela proces, v katerega se bodo v bodoče 
morali vključiti tudi drugi odgovorni dejavniki v Sloveniji. 

Prav tako je strateško pomembna naloga naš informativnopolitičen na- 
stop v tujini. O tem bo podrobneje tekla beseda v ustreznih komisijah Central- 
nega komiteja ZK Slovenije še v mesecu oktobru. Vsi skupaj pa za to proble- 
matiko prav gotovo ne smemo biti nezainteresirani. Pričakovati je, da bomo 
intenzivno sodelovali. 

Družbenoekonomski procesi sodobnega sveta, vse večji obseg mednarodne 
delitve dela, nezmanjšanje razlik med razvitimi in nerazvitimi področji in de- 
želami ter drugi pojavi povzročajo trajnost migracije v vseh njenih oblikah. 
Zato se bo naša družbena skupnost s tem pojavom tudi v bodoče srečevala. 
Naša skrb in dolžnost je, da se, upoštevajoč te procese, tako organiziramo, da 
bodo rezultati naših prizadevanj prispevali k zmanjševanju potencialnih vzro- 
kov za nadaljnja migracijska gibanja naših ljudi. V razpravi na skupni seji 
obeh organov je bilo zato poudarjeno, da bi nekatere zadeve na tem področju 
morali bolj kritično obravnavati. Morali bi pospešiti uresničevanje skupščinskih 
sklepov in priporočil, ki so še vedno aktualna, ter sprejeti nekatere ukrepe, 
da bi se usposobili za učinkovito reševanje bistvenih vprašanj glede vračanja 
delavcev in njihovega položaja v tujini, s tem pa seveda tudi prispevali k 
preprečevanju nadaljnjega odhajanja naših ljudi na začasno delo v tujino. 
Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Marija 
Mlinarič, delegatka iz Ljutomera. Prosim! 

Marija Mlinarič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Delegati za Zbor občin in Zbor združenega dela Skupščine SR Slove- 
nije s področja prosvete in kulture, zbrani na 7. skupni seji dne 16. 10. 1978, 
smo obravnavali v 5. točki dnevnega reda poročilo o izvajanju sklepov in pri- 
poročil za reševanje problematike zaposlovanja naših delavcev v tujini, za po- 
stopno vračanje delavcev z dela v tujini in za njihovo vključevanje v zaposli- 
tev v SR Sloveniji za leto 1977. Ugotovljeno je bilo naslednje: 

Nekateri delavci, začasno zaposleni v inozemstvu, ki so odšli od doma kot 
nekvalificirani delavci, so v tujini dosegli takšno ali drugačno kvalifikacijo pri 
delodajalcu, ki jim jo delodajalec tudi potrdi, ko se za stalno vrnejo v domo- 
vino. Ko se zaposlijo v domačih organizacijah združenega dela, jim. le-te kva- 
lifikacije ne priznajo in za sedaj ni nobene možnosti, da bi dokazali svojo 
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usposobljenost in da bi na ta način lahko izvrševali delovne naloge, ki zahte- 
vajo določeno usposobljenost, poleg tega pa bi bili tudi ustrezno nagrajevani. 

V naših organizacijah združenega dela še vedno ni nagrajevanja po delu. 
V tem primeru pa v organizacijah združenega dela še vedno iščejo dokumente 
o izobrazbi, ne upoštevajo pa stvarnega delavčevega prispevka k ustvarjanju 
dohodka. Zato delegati želijo izvedeti, kdo naj bo tisti, ki bo preizkušal uspo- 
sobljenost vračajočih se delavcev in jim izdal ustrezen dokument o usposob- 
ljenosti, oziroma kakšne so možnosti, da bi na kakšen drug način lahko rešili 
ta problem. Ker je vse več takih primerov, bi morali pristopiti k razreševanju 
tega problema, saj delavci, zaposleni v tujini, raje ostanejo v inozemstvu, v 
strahu pred nepriznavanjem njihove usposobljenosti. Doma pa nam kvalifici- 
ranih delavcev primanjkuje. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Tatjana 
Zgajnar, delegatka iz občine Ljubljana-Bežigrad. Prosim! 

Tatjana Zgajnar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! 

Skupina delegatov Skupščine občine Ljubljana-Bežigrad meni k 5. točki 
dnevnega reda naslednje: 

Iz predloženega gradiva, ki obravnava dopolnilno šolanje in vzgojo otrok, 
so razvidni določeni rezultati, doseženi na tem področju. Skupina delegatov se 
zavzema za razvijanje oblik povezovanja z domovino, za organizirano bivanje 
v domovini ter za izmenjavo stikov med šolami. 

Delegati so mnenja, da bi bilo primerno v ta prizadevanja vključiti tudi 
Zvezo prijateljev mladine, pri čemer financiranje ne bi smelo biti problem. 
Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Tovarišica Dragica Larnsak, 
delegatka iz občine Lendava, ima besedo! 

Dragica Larnsak: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Slabša ekonomska razvitost lendavske občine, z nizko stopnjo zapo- 
slenosti prebivalstva in nezadovoljivimi zaposlitvenimi možnostmi, predstavlja 
bistveno oviro za pospešeno vračanje delavcev iz tujine in otežuje njihovo 
vključevanje v domače in družbeno okolje. 

Gospodarski razvoj lendavske občine je bil v zadnjih letih sicer soraz- 
merno hiter, vendar pa so kljub odpiranju novih gospodarskih zmogljivosti 
možnosti za zaposlovanje manjše od števila zaposlenih delavcev v tujini. Iz 
območja lendavske občine je namreč še vedno okrog 3000 delavcev na začasnem 
delu v tujini, kljub temu, da je v zadnjem obdobju opaziti močan priliv de- 
lavcev, ki se vračajo z začasnega dela. Vsem tem delavcem pa ne moremo 
omogočiti zaposlitve, zato je brezposelnost še vedno velik problem našega ob- 
močja. Poseben problem predstavljajo delavci, ki se vračajo z začasnega dela 
v Avstriji in doma ne dobijo zaposlitve, niso pa upravičeni do denarnega na- 
domestila za čas brezposelnosti, saj z Avstrijo nimamo sklenjenega meddržav- 
nega sporazuma o zavarovanju za čas brezposelnosti. Menimo, da bi bilo po- 
trebno čimprej skleniti omenjeni sporazum. 

Nadalje predlagamo, da bi bilo potrebno za izboljšanje socialne varnosti 
delavcev, ki so na začasnem delu v tujini, dopolniti že sprejete meddržavne 
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pogodbe oziroma sporazume. Z doslednim uresničevanjem družbenega dogo- 
vora o skladnejšem regionalnem razvoju območij Socialistične republike Slo- 
venije je potrebno zagotoviti v naši občini čim več delovnih mest, tako da bi 
zagotovili realno možnost za vrnitev delavcev z začasnega dela v tujini. Glede 
na izboljšanje kvalifikacijske strukture iskalcev zaposlitve pa so potrebna 
takšna delovna mesta, kjer bomo lahko zaposlovali tudi delavce z višjimi 
kvalifikacijskimi znanji in ne le nekvalificirano delovno silo. Torej razen za 
delovno intenzivne investicijske programe si je treba prizadevati tudi za to, da 
bo v našem območju uresničenih več kapitalno intenzivnih investicijskih pro- 
gramov. 

Večina delavcev, ki so na začasnem delu v tujini in ki se vračajo v naše 
območje, si je pridobila določeno kvalifikacijo oziroma znanje, ki ga pa po 
naših predpisih ni mogoče verificirati. Da bi tem delavcem omogočili zaposli- 
tev, ustrezno njihovi sposobnosti, smo predlagali organizacijam združenega 
dela, da taka dokazila priznajo kot interno kvalifikacijo s preizkusom znanja 
ali brez njega. 

Ko smo obravnavali problematiko šoloobveznih in predšolskih otrok, ki ži- 
vijo s starši, ki so na delu v tujini, smo ugotovili, da jim ni v zadovoljivi meri 
omogočeno dopolnilno šolanje v materinem jeziku. Predlagamo, da Republiški 
komite za vzgojo in izobraževanje še naprej proučuje možnosti za izobraževanje 
otrok delavcev, ki so na začasnem delu v tujini, s poudarkom na iskanju kva- 
litetnega pedagoškega kadra, ki bo sposoben podajati otrokom učno snov v 
pravilnem materinem jeziku, obenem pa jih bo vzgajal v duhu naše sociali- 
stične samoupravne družbe. 

Zakon o pridobivanju in uporabi zunanjih sredstev za povečanje zaposle- 
nosti in za zaposlovanje zdomcev, ki so se vrnili z dela v tujini (Uradni list 
SFRJ, številka 22/78), določa, da se ustanovi v federaciji sklad za povečanje 
zaposlenosti in zaposlovanje delavcev, ki se vračajo z dela v tujini. Sredstva 
iz tega sklada se plasirajo v gospodarsko manj razvite republike in avtonomni 
pokrajini ter gospodarsko manj razvite občine in druga območja, ki jih dolo- 
čajo republiški oziroma pokrajinski zakoni, v obliki kredita za realizacijo in- 
vesticijskih programov. Ta sredstva lahko dobijo organizacije združenega dela 
iz razvitih območij, če investirajo po razvojnem programu v gospodarsko manj 
razvita območja. Ce več investicijskih programov izpolnjuje enake pogoje pri 
pridobivanju tovrstnih kreditov, se upošteva pri določanju prednosti razvitost 
območja, stopnja emigriranja, število delavcev, ki se vračajo z dela v tujini itd. 

Zaradi navedenega predlagamo, da se striktno upoštevajo in izvajajo do- 
ločbe navedenega zakona, kar bo omogočilo pridobitev kredita investitorjem, 
ki bodo vlagali v razvojne programe v našem gospodarsko manj razvitem 
območju. 

V naši občini se bomo še naprej zavzemali za vzdrževanje najtesnejših 
stikov z delavci, ki so na začasnem delu v tujini, kar bomo uresničevali z no- 
vimi oblikami združevanja in povezovanja. Predvsem bomo dali večji pouda- 
rek organiziranju zborov občanov in roditeljskim sestankom po šolah v času, 
ko je večina delavcev, ki so na začasnem delu v tujini, doma. 

Čeprav je bilo veliko storjenega na področju informiranja naših delavcev 
na delu v tujini, si bomo še naprej prizadevali, da bodo dobili le-ti čimveč 
objektivnih informacij v zvezi s političnim, družbenim in gospodarskim sta-\ 
njem in razvojem domovine. Hvala lepa. 
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Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo besedo? Tovarišica Francka 
Vidovičeva, delegatka iz Šentjurja pri Celju, ima besedo! 

Francka Vidovič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! V šentjurski občini smo v preteklem letu naredili anketo med zdomci 
oziroma njihovimi svojci. Tu smo dobili dokaj točne podatke o njihovem številu, 
o času bivanja v tujini, nameravani vrnitvi, predvideni zaposlitvi ob vrnitvi, 
problemih v zvezi s šolanjem njihovih otrok itd. Na osnovi te ankete je bila 
izdelana analiza, ki nam služi za načrtovanje aktivnosti na tem področju. Tudi 
rezultati novoletnih razgovorov po krajevnih skupnostih so bili ugodni. Na 
osnovi dosedanjega dela in izkušenj je naša aktivnost v tem letu usmerjena 
v naslednje: 

1. analizirali smo rezultate novoletnih razgovorov oziroma pripomb, ki 
so jih zdomci posredovali; 

2. vzdržujemo neposredne stike z zdomći ter jih v pismeni obliki informi- 
ramo o vseh bistvenih dogajanjih v družbenopolitičnih skupnostih. Prizade- 
vamo si vključiti v počitniško kolonijo čimveč otrok zdomcev, ki živijo v tujini, 
prav tako pa tudi otrok zdomcev, ki živijo v domovini pri svojcih. Organizi- 
rali bomo še druge akcije, ki se bodo pokazale kot potrebne. Nadalje bomo 
zdomcem posredovali podatke o konkretnih možnostih zaposlovanja, o pogojih 
za odpiranje obrti, o pridobivanju gradbenih parcel, delovnih mest in druge 
informacije, ki bodo služile zdomcem, da se bodo spoznali z razmerami pri 
nas ter da se bodo lažje odločili za vrnitev v domovino. 

Ta vrnitev je toliko bolj realna, ker načrtujemo hitrejšo rast zaposlovanja 
oziroma odpiranja delovnih mest. Vračanje zdomcev je torej zajeto tudi v ob- 
činskih planih, konkretno pa je stanje takole: zdomcev imamo 320, letno se 
jih vrne 30 do 40 in tudi vsi dobijo primerno zaposlitev. V naslednjih treh 
letih se jih bo predvidoma vrnilo 50 %, do leta 1985 pa okoli 85 %. Preostalih 
15 % pa ne ve, kdaj Se bodo vrnili oziroma če se bodo vrnili. 

Predsednica Silva Jereb: Želi še kdo besedo? Stanislav Polanič, de- 
legat iz Murske Sobote, ima besedo! 

Stanislav Polanič: Tovarišice in tovariši! Naša občina je tudi ena 
izmed tistih občin, ki imajo največji problem z zdomci. V zadnjih štirih letih 
se je iz tujine vrnilo 2476 delavcev. Kot sem že prej povedal, nam je uspelo 
večino od njih zaposliti. Kljub temu pa imamo v tujini, v glavnem gre za 
Avstrijo in za Zvezno republiko Nemčijo, še vedno nekaj nad 4000 delavcev, 
kar je izredno velika številka. Zato smo pri obravnavanju poročila o postop- 
nem vračanju zdomcev v domovino prišli do zaključka, da naj bi vsi družbeni 
in samoupravni dejavniki, še posebej pa občinske skupščine s svojimi organi, 
samoupravne interesne skupnosti in območna gospodarska zbornica čim učin- 
koviteje razreševali vprašanja o vračanju zdomcev v domovino ter s konkret- 
nimi programi ukrepov ustvarjali pogoje za njihovo čim hitrejše vračanje in 
zaposlovanje doma. 

Predlagamo, da naj bi se sredstva, in to devizna sredstva, ki jih delavci 
ustvarijo v tujini in jih hranijo v domačih bančnih zavodih, trosila v gospodar- 
ske namene v območjih, od koder delavci izhajajo. To je tembolj smotrno zato, 
ker je vračanje pomurskih delavcev izrazito orientirano v območje Pomurja in 
je tak namen porabe teh sredstev družbeno po našem mnenju tudi najbolj spre- 
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jemljiv. Delovne organizacije in druge skupnosti, zlasti gre tu za skupnosti za 
zaposlovanje, naj z dolgoročnim načrtovanjem potreb po kadrih vplivajo na 
večjo urejenost pri zaposlovanju delavcev, ki se vračajo iz tujine. 

Podpisnikom družbenega dogovora o skladnejšem regionalnem razvoju 
manj razvitih in obmejnih območij v naši republiki predlagamo, da se že spre- 
jetim kriterijem o manjši razvitosti doda v naslednjem srednjeročnem planu 
še kriterij števila delavcev na začasnem delu v tujini, ker današnji kriteriji 
tega ne vsebujejo. 

Izboljšati pa moramo tudi informiranost v tujini zaposlenih delavcev in 
zato predlagamo, da naj se ta informiranost izboljša z aktivnejšim odnosom 
bodisi lokalnih časopisov, ki naj prinašajo v zdomske kroge čimveč konkret- 
nih informacij, ali pa naj se izdajajo občasne informacije in posredujejo 
obvestila iz posameznih občin, iz katerih izhajajo zdomci, da se navežejo ne- 
posredni stiki predstavnikov družbenopolitičnih organizacij, skupnosti in 
krajevnih skupnosti z delavci ob času njihovih obiskov doma ali pa da se ti 
stiki navežejo z obiski pri njih v tujini. Razviti moramo pospeševalno službo 
male obrti, to velja predvsem za našo občino, s posvetovalnimi organi, ki naj 
strokovno usmerjajo zdomce v razvoj male obrti. Razvijati pa moramo tudi 
skrb za otroke in njihovo šolanje, tako v tujini, kjer je potrebno tem otrokom 
omogočati pouk materinega, slovenskega jezika, ustrezno skrb pa moramo 
posvetiti tudi otrokom zdomcev, ki so doma. Pri tem naj se predvsem uve- 
ljavljajo šole oziroma vzgojno-varstveni zavodi. 

Predsednica Silva Jereb: Kdo še želi besedo? (Nihče.) Ce ne želi 
nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme 
naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije sprejema poročilo o izvajanju skle- 
pov in priporočil za reševanje problematike za zaposlovanje naših delavcev 
v tujini, za postopno vračanje delavcev z dela v tujini in za njihovo vključe- 
vanje v zaposlitev v Socialistični republiki Sloveniji za leto 1977 ter ugoto- 
vitve, mnenja, stališča in predloge, ki izhajajo iz poročil Odbora za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj z dne 18. junija in 6. oktobra 1978 ter iz poročila 
Komisije za mednarodne odnose z dne 11. 10. 1978, iz poročil skupin dele- 
gatov in iz razprave na seji zbora. 

2. Zbor občin ugotavlja, da so sklepi in priporočila Skupščine SR Slove- 
nije za postopno vračanje delavcev z dela v tujini in za njihovo ponovno 
vključitev v zaposlitev v Socialistični republiki Sloveniji še vedno aktualni 
in da so aktualna tudi stališča in predlogi Družbenopolitičnega Zbora Skup- 
ščine SR Slovenije iz leta 1977. 

Uresničevanje omenjenih sklepov in priporočil je dolgoročen proces in 
trajna naloga vseh odgovornih družbenih dejavnikov v Socialistični repu- 
bliki Sloveniji. Zato naj organizacije združenega dela, druge samoupravne 
organizacije in skupnosti, občinske skupščine, družbenopolitične organizacije, 
Gospodarska zbornica Slovenije, znanstveno-raziskovalne institucije in vsi 
zainteresirani družbeni dejavniki posvetijo še večjo skrb za izvajanje s strani 
Skupščine SR Slovenije določene politike za postopno vračanje delavcev z dela 
v tujini in za njihovo ponovno vključevanje v zaposlitev v Socialistični re- 
publiki Sloveniji, tudi s pomočjo ustreznejše in usklajene evidence, ki jo je 
potrebno ustvariti, in s pomočjo čim boljšega informiranja naših delavcev na 
tujem. Zato morajo vsi ti subjekti to problematiko vključevati v svoje raz- 
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vojne plane in programe, pri tem pa predvsem ustvarjati večje možnosti za 
zaposlovanje v manj razvitih in obmejnih območjih. Problematika postopnega 
vračanja delavcev z dela v tujini se mora odražati tudi pri štipendiranju in 
sprejemanju davčne in carinske politike in pri reševanju vprašanj v tujini 
dobljenih kvalifikacij. 

3. Zbor občin priporoča občinskim skupščinam v SR Sloveniji, zlasti ti- 
stim, ki jih ta problematika iz več razlogov izraziteje in neposredno prizade- 
va, da obravnavajo problematiko zaposlovanja naših delavcev v tujini in nji- 
hovo postopno vračanje ter zaposlovanje doma, pri čemer naj analizirajo, tam 
kjer tega še niso, predvsem stanje v občini ter predlagajo konkretne ukrepe, 
da se bo izvajala in uresničevala v Socialistični republiki Sloveniji določena 
politika na tem področju. Tam, kjer tega še niso storili, pa naj oblikujejo za 
ta namen tudi ustrezne komisije. 

Vsa razprava, ki je bila usmerjena k vprašanjem skladnega regionalnega 
razvoja v Sloveniji, pa bo upoštevana pri pripravi seje, na kateri bomo go- 
vorili o skladnem regionalnem razvoju. 

Želi o tem sklepu kdo razpravljati? (Nihče.) Če nihče, potem prosim, da 
glasujete! Kdor je za, naj prosim glasuje! (61 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na informacijo o 
izpolnjevanju pogojev, ob katerih smejo organizacije združenega dela pošiljati 
svoje delavce na izvajanje investicijskih in podobnih del v tujino, ki jo je 
Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovarišico Maro Podre- 
karjevo, pomočnico republiškega sekretarja za delo. 

Uvodno obrazložitev smo že slišali.Tudi k tej točki dnevnega reda sta bili 
posebej povabljeni še Gospodarska zbornica Slovenije in Zveza skupnosti za 
zaposlovanje v Socialistični republiki Sloveniji. 

Informacijo ste prejeli. Obravnavala sta jo Odbor za družbenoekonomske 
odnose in razvoj in Komisija za mednarodne odnose, ki sta zboru predložila 
pismeni poročili. 

Zeli poročevalec Odbora tovariš Franc Taler in poročevalec Komisije 
tovariš Srečko Panič poročili še ustno dopolniti (Ne.) 

Pričenjam torej razpravo! Kdo želi besedo? (Nihče.) Ce ne želi nihče raz- 
pravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji 
sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije sprejema informacijo o izpolnjeva- 
nju pogojev, ob katerih smejo organizacije združenega dela pošiljati svoje 
delavce na izvajanje investicijskih in podobnih del v tujino, ter mnenja, sta- 
lišča in predloge, ki izhajajo iz poročil Odbora za družbenoekonomske odno- 
se in razvoj z dne 18. 7. in 6. 10. 1978 ter Komisije za mednarodne odnose z 
dne 11. 10. 1978. 

2. Zbor občin ugotavlja, da so se z zakonsko ureditvijo te problematike 
razmere na tem področju zadovoljivo uredile. Kljub temu pa še niso odprav- 
ljene vse pomanjkljivosti. Zato bo potrebno še naprej posvečati pozornost 
zlasti samoupravni organiziranosti in zdravstvenemu varstvu naših delavcev, 
ki delajo v tujini. 

16 
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Zeli o predlaganem sklepu kdo razpravljati? (Ne.) Ker vidim, da nihče, 
potem prosim, da glasujete! Kdo je za! (61 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Odrejam 10 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.30 in se je nadaljevala ob 13.40.) 

Predsednica Silva Jereb: Prehajamo na 7. točko dnevnega 
reda, to je na predlog za izdajo zakona o skladih skupnih rezerv, s tezami 
za osnutek zakona, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Dragana Mozeti- 
ča, namestnika republiške sekretarke za finance. 

Zeli predstavnik predlagatelja besedo? Prosim, besedo ima tovariš Dra- 
gan Mozetič, namestnik republiške sekretarke za finance! 

Dragan Mozetič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Zakon o združenem delu, zakon o ugotavljanju in razporejanju celot- 
nega prihodka in dohodka pa tudi zvezni zakon o sredstvih rezerv, torej vsi 
ti sistemski zakoni narekujejo nov pristop tudi pri republiškem zakonu o 
skladu skupnih rezerv. 

Predlog za izdajo zakona o skladu skupnih rezerv, s tezami za osnutek za- 
kona, je že doživel široko regionalno razpravo v okviru Gospodarske zborni- 
ce Slovenije, Sindikatov, prav tako so o tem izčrpno razpravljali tudi odbori 
v Skupščini. Konec meseca pa bo o tem razpravljal tudi še Republiški druž- 
beni svet. 

Dosedanje razprave so pokazale, da obstajajo glede dolgoročnih rešitev 
V tezah zakona razlike v pogledih in stališčih ter nekatere dileme, tako da 
pred vsestransko proučitvijo teh odprtih vprašanj danes ne bi mogli odgovar- 
jati niti polemizirati. 

Vse do sedaj dane pripombe, predlogi, sugestije kakor tudi te, ki bodo 
predlagane verjetno danes v tem zboru, bo predlagatelj proučil ter jih z us- 
treznimi obrazložitvami vključil v naslednjo fazo obravnave zakona o skladu 
skupnih rezerv. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Mozetič! Besedo ima 
tovarišica Marija Mlinaric, delegatka iz Ljutomera. Prosim! 

Marija Mlinarič: Tovarišice in tovariši delegati! V zvezi z zako- 
nom o skladu skupnih rezerv, s tezami za osnutek zakona, predlaga naša 
delegacija, da se sprejmejo in pri nadaljnjem delu v celoti upoštevajo stališča, 
mnenja in pripombe, ki jih navaja Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj Zbora občin Skupščine SR Slovenije. Poleg tega še pripominjamo, da je 
bila že dosedanja vloga skladov skupnih rezerv, zlasti v manj razvitih ob- 
močjih, zelo pomembna, saj so pomagali združenemu delu tudi pri izvajanju 
tako imenovanih preventivnih sankcij, za kar v bodoče v teh skladih ne bo 
sredstev. Zato je potrebno prehodno obdobje, ki bo nadomestilo vrzel, ki bi 
nastala z ukinitvijo dosedanjih skladov. Potrebno pa si je prizadevati da se 
sprejeti zakon o združenem delu in drugi predpisi, ki določajo združevanje 
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dela in sredstev, v praksi hitreje uveljavljajo in s tem nadomesti tudi dose- 
danja vloga občinskih in republiškega sklada skupnih rezerv. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Delegat iz Kranja tovariš 
Peter Tulipa:n je svojo razpravo predložil pismeno. 

Zeli še kdo razpravljati o tej točki dnevnega reda? Prosim, besedo ima 
tovarišica Majda Meštrov iz Celja! 

Majda Meštrov: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Naša skupina delegatov je skupaj s skupino delegatov za Zbor združe- 
nega dela predložila dve načelni pripombi: 

1. Menimo, da ni potrebno razširiti tez z oblikovanjem in uporabo sred- 
stev rezerv temeljnih organizacij, ker to snov obdeluje že zvezni zakon. Zvezni 
zakon o sredstvih rezerv ureja celovito področje rezerv, to je sklad skupnih 
rezerv kakor tudi oblikovanje sredstev rezerv temeljnih organizacij združenega 
dela. Menimo, da je takšen celovit prikaz rezerv primeren tudi za republiko. 

2. Razmejiti bi bilo treba in precizneje določiti oblikovanje in funkcijo 
občinskih in republiških skladov. V predloženih tezah niso dovolj jasno opre- 
deljena razmerja med občinskimi skladi skupnih rezerv in republiškim skla- 
dom skupnih rezerv. Iz tez namreč ni razvidno, ali temeljne organizacije zdru- 
žujejo sredstva rezerv direktno v republiški sklad ali prek občinskih skladov 
oziroma nasprotno. 

Dajemo tudi nekaj konkretnih pripomb: 
— K 3. tezi: Na koncu stavka naj se namesto pike postavi vejica in se 

doda novo besedilo: »ki pa ne smejo pomeniti nobenih obremenitev temeljne 
organizacije združenega dela.« Menimo, da bi se morale obremenitve temeljnih 
organizacij združenega dela za prispevke v sklad skupnih rezerv predpiso- 
vati le po tem zakonu in da se ne sme dopuščati možnosti, da bi se prispevki 
dali druge dajatve predpisovale še z drugimi zakoni. 

— K 6. tezi: Prvi odstavek naj se spremeni tako, da se glasi: »Republiški 
sklad določi na predlog občinskih skladov najpozneje v 30 dneh po izteku roka 
za predložitev zaključnega računa predlog finančnega načrta sklada za tekoče 
leto, ki ga predloži delavcem temeljnih organizacij združenega dela, da ga 
sprejmejo«. Mislimo, da je v prvem odstavku potrebno določiti rok za predlo- 
žitev finančnega načrta. 

V drugem odstavku naj se črta točka 3, ker menimo, da stopnje ni mo- 
goče predpisovati šele s finančnim načrtom, kajti znana mora biti temeljnim 
organizacijam združenega dela najkasneje do konca predhodnega leta. 

Tretji odstavek naj se črta, ker predlagamo, da bi se rok določil že v prvem 
odstavku te teze in naj bi bil ta 30 dni po izteku roka za predložitev zaključ- 
nega računa in ne že do 31. januarja, ko še ni podatkov o višini sredstev. 

— K 7. tezi: Besedilo naj se spremeni tako, da se glasi: »Delavci v te- 
meljnih organizacijah združenega dela odločijo o sprejetju finančnega načrta 
sklada najpozneje v 30 dneh po njegovi predložitvi«. V zvezi z našo pripombo 
k 6. teži je rok za sprejetje finančnega načrta do izteka roka za predložitev 
zaključnega računa prekratek in ga je treba določiti na 30 dni po njegovi 
predložitvi temeljnim organizacijam združenega dela. 

— K 8. tezi: Besedilo naj se spremeni tako, da se glasi: »Tozdi obračuna- 
vajo in vplačujejo sredstva iz drugega odstavka 5. teze v republiški sklad po 
stopnji 7 % od stanja sredstev rezerv po zaključnem računu za prejšnje leto, 
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zmanjšanega za del sredstev, ki so jih namenili za pokrivanje nekritih izgub 
drugih tozdov. Stopnje za obračun sredstev rezerv, ki se združujejo v občin- 
ske sklade, se določijo z odloki občinskih skupščin in ne smejo biti višje od 
7 %. Občinske skupščine morajo določiti stopnjo najkasneje do 31. decembra 
predhodnega leta. Predlagana osnova za izračun višine sredstev za združeva- 
nje velja samo v prvem letu, za naslednja leta naj bo osnova povečanje sred- 
stev rezerv tozdov po vsakokratnem zaključnem računu glede na predhodno 
stanje.« 

Menimo, da naj stopnja prispevka ne bi bila fiksna, to je 7 %, pri čemer 
pa bi morale občinske skupščine predpisati stopnjo največ do 7 %, in to naj- 
kasneje do 31. decembra predhodnega leta. 7 % od stanja rezerv za prejšnje 
leto naj bi veljalo samo za leto 1979, v naslednjih letih naj bi se prispevki 
računali od osnove, ki predstavlja povečanje sredstev rezerv tozda glede na 
prehodno stanje. 

— K 10. tezi: Besedilo naj se spremeni tako, da se glasi: »Za vplačana 
sredstva rezerv tozdov izdajo republiški in občinski skladi, kjer so bila sred- 
stva vplačana, certifikat o združenih sredstvih«. Ker je tak certifikat kot 
vrednostni papir, lahko služi tozdu za pospeševanje plačilnega prometa. 

— K 12. tezi: Predvidi naj se možnost, da sklad najame v izjemnih pri- 
merih tudi dolgoročne kredite. Predvideti je potrebno tudi dolgoročnejše po- 
trebe sklada. 

— K 15. tezi: V prvi točki naj se doda: »in za njihovo preprečevanje«. 
Menimo, da je pomoč skladu učinkovitejša, če se z njo preprečijo tudi izgube. 

— K 19. tezi: Ta teza naj se črta, ker menimo, da bi bilo težko že med 
letom ugotavljati neporabljena sredstva in predvideti sredstva za izplačilo 
osebnih dohodkov. Sklad bi lahko zašel v finančne težave, če bi se mu že 
med letom odtegovala sredstva. Črpanje sredstev sklada je zelo dinamično 
med letom in ni mogoče trditi, da neporabljena sredstva do 30. junija ne bodo 
porabljena v drugem polletju. 

— K 23. tezi: Doda naj se, da skupščina sklada sprejema zaključni račun 
sklada. Menimo namreč, da je zaključni račun sklada pomemben akt, ki ga 
mora sprejeti skupščina sklada. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo besedo? (Nihče.) 
Preden bi zaključili razpravo, naj vas še informiram, kot običajno, da 

smo k tej točki dnevnega reda povabili še predstavnike Sklada skupnih re- 
zerv in Gospodarske zbornice. Predlog za izdajo zakona in teze za osnutek za- 
kona so obravnavali: Odbor za finance, Odbor za družbenoekonomske odnose 
in razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru predložili tudi pisme- 
na poročila. Torej zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme na- 
slednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o skladih skupnih rezerv se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 

Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in zbora, pripombe 
skupin delegatov in pripombe, dane na seji zbora. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (61 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
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Mimogrede naj vas še nekaj prosim: Tovariš Mozetič je že povedal, da 
vlada za ta predpis veliko zanimanje. Obstajajo tudi dileme in odprta vpra- 
šanja ter različna stališča. Prosim vas, da bi ta čas do osnutka zakona v ob- 
činah čimbolj izkoristili za to, da se res temeljito pripravimo na naslednje 
seje skupščinskih odborov in zbora. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah posameznih določb nekaterih republiških za- 
konov v zvezi s postopkom za pridobitev lokacijskega dovoljenja, ki ga je 
Skupščini predloži v obravnavo njen Izvršni svet. 

Za svojo predstavnico je Izvršni svet določil tovarišico Marijo Zupančič- 
Vičar, republiško sekretarko za urbanizem. Ali želi tovarišica Vičarjeva be- 
sedo? (Ne.) 

Predlog zakona ste prejeli. Prejeli ste tudi amandma skupine delegatov 
iz občine Laško in amandma skupine delegatov iz občine Nova Gorica. 

Predlog zakona sta obravnavala Odbor za urbanizem, stanovanjsko-ko- 
munalna vprašanja in varstvo okolja in Zakonodajno-pravna komisija, ki 
sta zboru predložila pismeni poročili. Ali želita poročevalec Odbora tovariš 
Andrej Cankar in poročevalec Komisije predsednik dr. Lojze Ude, poročilo 
ustno dopolniti? (Ne.) 

Pričenjamo razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Če ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije k 
11. členu, ki je razviden iz njenega poročila z dne 12. 10. 1976. Prosim, da se 
o njem izreče predstavnik predlagatelja! (Se strinja.) Hvala lepa. 

Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo oko- 
lja očitno tudi soglaša s tem amandmajem, ker je predložil zboru amandma 
iste vsebine. Prosim, da o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije glasuje- 
te. Kdor je za, naj prosim glasuje! (61 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma Komisije soglasno sprejet. 
O amandmaju Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja 

in varstvo okolja ne bomo glasovali, ker je identičen z amandmajem Zako- 
nodajno-pravne komisije. Amandma, ki smo ga sprejeli, je bil v delovnih te- 
lesih zbora in Skupščine sprejet na podlagi predloženega amandmaja skupine 
delegatov iz občine Laško. Odbor in Zakonodajno-pravna komisija sta spre- 
jela le del amandmaja omenjene skupine, ker sta ugotovila, da je samo ta 
del predloga sprejemljiv. Glede na odklonilno stališče Zakonodajno-pravne 
komisije in Odbora prosim, da pove delegat iz občine Laško tovariš Franc 
Kmetič, ali vztraja pri predlaganem amandmaju. Besedo ima delegat občine 
Laško tovariš Franc Kmetič! 

Franc Kmetič: Tovarišica predsednica, tovarišice delegatke in de- 
legati! Skupina delegatov iz Skupščine občine Laško za Zbor občin umika 
svoj amandma, ki ga je posredovala k zakonu o spremembah in dopolnitvah 
posameznih določb nekaterih republiških zakonov v zvezi s postopkom za 
pridobitev lokacijskega dovoljenja. 

Predsednica Silva Jereb: Slišali ste, da delegat iz občine Laško umi- 
ka amandma. Zato o njem ne bomo glasovali. 
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Danes ste na klop prejeli amandmaja predlagatelja k 8. in 11. členu. Z 
njima je Izvršeni svet vsebinsko povzel amandmaja skupine delegatov iz ob- 
čine Nova Gorica in pripombe skupine delegatov iz občine Ljubljana-Moste- 
Polje. Prosim, da se o teh amandmajih izrečeta predstavnik Odbora za urba- 
nizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja tovariš Andrej 
Cankar in predstavnik Zakonodajno-pravne komisije dr. Lojze Ude! Tovariš 
Cankar? (Soglaša.) Tovariš Ude? (Soglaša.) 

Ker gre za vsebinsko povezana amandmaja, predlagam, da o obeh glasu- 
jemo skupaj. Kdor je za amandmaja Izvršnega sveta k 8. in 11. členu, naj pro- 
sim glasuje! (61 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdr- 
žal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta amandmaja predlagatelja soglasno sprejeta. 
Prejeli ste tudi amandmaja skupine delegatov iz občine Nova Gorica. 

Glede na to, da je Izvršni svet po vsebini povzel predlog delegatov iz občine 
Nova Gorica, vprašujem delegata iz občine Nova Gorica tovariša Davorina 
Škarabota, ali amandmaja umika! 

Davorin Skarabot: Glede na izid glasovanja mislim, da je samo 
formalnost, da potrdim, da amandma umikamo. 

Predsednica Silva Jereb: Tako moramo glasovati še o predlogu za- 
kona v celoti. Kdor je za, naj prosim glasuje! (61 delegatov glasuje za.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o potrditvi dogovora o načinu razdelitve temeljnega davka od prometa pro- 
izvodov, plačanega pri uvozu proizvodov in temeljnega davka od proizvodov, 
plačanega za proizvode, katere Jugoslovanska ljudska armada nabavlja za 
svoje potrebe. 

Predlog odloka je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. Za svoje- 
ga predstavnika je določil tovariša Dragana Mozetiča, namestnika republiške 
sekretarke za finance. Želi predstavnik predlagatelja besedo? (Ne.) 

Predlog odloka z odgovorom ste prejeli. Obravnavala sta ga Odbor za fi- 
nance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni po- 
ročili. Želita poročevalec Odbora tovariš Viljem Petek in poročevalec Komi- 
sije predsednik dr. Lojze Ude poročili tudi ustno dopolniti? (Ne.) 

Pričenjamo razpravo! Kdo želi besedo? (Nihče.) Ce ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdo je za predlog od- 
loka, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog od- 
loka o pristopu Socialistične republike Slovenije k dogovoru o usklajevanju 
temeljev politike obdavčevanja meničnih kreditov in o izdajanju enotnih me- 
ničnih golic ter njihovem dajanju v obtok. 

Predlog odloka je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil tovariša Dragana Mozetiča, namestnika republiške 
sekretarke za finance. Želi predstavnik predlagatelja besedo? (Ne.) 
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Predlog odloka z dogovorom ste prejeli. Obravnavala sta ga Odbor za 
finance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni po- 
ročili. Želita poročevalca Odbora in Komisije besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo! Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ce ne želi nihče razprav- 
ljati, potem zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za pred- 
log odloka, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nih- 
če.) Se je kdo vzdržal? (Ne.) 

Ugotavljam, da je zbori soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, to je na osnutek zako- 
na o spremembah in dopolnitvah zakona o spremembi kratkoročnih kreditov, 
danih Jugoslovanski kmetijski banki, v dolgoročne kredite, ki ga je Skupščini 
predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Predstavnik naše delegacije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR 
Jugoslavije je tovariš Zoran Žagar, član delegacije. Predstavnik Izvršnega 
sveta je tovariš Dragan Mozetič, namestnik republiške sekretarke za finance. 

Osnutek zakona ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta. Že- 
lita predstavnik Izvršnega sveta in predstavnik naše delegacije besedo? (Ne.) 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta zboru predložila tudi pismeni poročili. Želita poročevalca Od- 
bora in Komisije poročili ustno dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo! Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ce ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo. 

Glede na pripombe Izvršnega sveta, Odbora za finance in Zakonodajno- 
pravne komisije predlagam, da zbor sprejme naslednji sklep: 

K osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o spremembi 
kratkoročnih kreditov, danih Jugoslovanski kmetijski banki, v dolgoročne 
kredite, se ne daje soglasje iz razlogov, ki nanje opozarja Zakonodajno-pravna 
komisija v svojem poročilu z dne 20. 9. 1978, Odbor za finance v svojem po- 
ročilu z dne 4. 10. 1978 in Izvršni svet v svojem mnenju z dne 27. 9. 1978. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o načinu zagotavljanja, obsegu in namenih dodatnih obratnih sredstev za 
določene organizacije združenega dela v Socialistični republiki Crni gori, ki 
ga je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR 
Jugoslavije. 

Predstavnik naše delegacije v Zboru republik in pokrajin je tovariš Zo- 
ran Žagar, član delegacije, predstavnik Izvršnega sveta pa tovariš Dragan Mo- 
zetič, namestnik republiške sekretarke za finance. 

Osnutek zakona ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta. Os- 
nutek zakona sta obravnavala Odbor za finance in Zakonodajno-pravna ko- 
misija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita poročevalca Odbora in 
Komisije poročili ustno dopolniti? Besedo ima tovariš Petek, poročevalec Od- 
bora za finance! 

Viljem Petek: Tovarišice in tovariši delegati! Ker je mnenje Izvrš- 
nega sveta, ki smo ga prejeli, v skladu s stališči njegovega predstavnika v 
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Medrepubliškem komiteju za področje financ, predlagam zboru, na podlagi 
pooblastila Odbora za finance Zbora občin z dne 4. 10. 1978, da sprejme sklep, 
s katerim se daje soglasje k osnutku zakona o načinu zagotavljanja, obsegu 
in namenih dodatnih obratnih sredstev za določene organizacije združenega 
dela v Socialistični republiki Crni gori. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Petek! Pričenjam raz- 
pravo! Želi kdo besedo? (Nihče.) Če ne želi nihče razpravljati, zaključujem 
razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep. 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona o 
načinu zagotavljanja, o obsegu in namenih dodatnih obratnih sredstev za 
določene organizacije združenega dela v Socialistični republiki Črni gori. 

2. K osnutku zakona se dajejo pripombe, ki jih predlaga Izvršni svet v 
svojem mnenju. 

3. Pooblašča se delegacija Socialistične republike Slovenije v Zboru re- 
publik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine republike Slo- 
venije soglasje k predlogu zakona o načinu zagotavljanja, obsegu in name- 
nih dodatnih obratnih sredstev za določene organizacije združenega dela v 
Socialistični republiki Crni gori. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR 
Slovenije je predložila zboru v obravnavo naslednje predloge odlokov: 

— predlog odloka o objavi imenovanja predsednika Republiškega sveta 
za vzgojo in izobraževanje, 

— predlog odloka o imenovanju namestnika javnega tožilca Socialistične 
republike Slovenije, 

— predlog odloka o razrešitvi namestnika javnega pravobranilca Sociali- 
stične republike Slovenije, 

— predlog odloka o imenovanju namestnika javnega pravobranilca So- 
cialistične republike Slovenije in 

— predlog odloka o razrešitvi sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici. 
Za svojega predstavnika je Komisija določila svojega predsednika tova- 

riša Franja Turka. 
Prehajamo na predlog odloka o objavi imenovanja predsednika Republi- 

škega sveta za vzgojo in izobraževanja. 
Predlog odloka ste prejeli danes na klop. O njem pričenjam razpravo. 

Želi kdo besedo? (Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in 
prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim glasuje! (60 
delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

S tem ugotavljam, da je bil v Zboru občin Skupščine Socialistične repu- 
blike Slovenije sprejet odlok o objavi imenovanja tovariša Emila Rojca za 
predsednika Republiškega sveta za vzgojo in izobraževanje. 

Prehajamo na predlog odloka o imenovanju namestnika javnega tožilca 
Socialistične republike Slovenije. 
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O predlogu odloka pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ce ne 
želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog 
odloka. Kdor je za, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) Je kdo pro- 
ti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem je bila za 
namestnika javnega tožilca Socialistične republike Slovenije imenovana to- 
varišica Tatjana Hacin, diplomirana pravnica, do sedaj namestnica javnega 
pravobranilca Socialistične republike Slovenije. 

Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi namestnice javnega pravobra- 
nilca Socialistične republike Slovenije. 

O predlogu odloka pričenjam razpravo! Želi kdo besedo? (Ne.) Ce ne želi 
nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je 
za, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem je bila 
Tatjana Hacin razrešena dolžnosti namestnice javnega pravobranilca Socia- 
listične republike Slovenije z 31. oktobrom 1978. 

Prehajamo na predlog odloka o imenovanju namestnika javnega pravo- 
branilca Socialistične republike Slovenije. 

O predlogu odloka pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Ne.) Ce ne želi 
nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za 
predlog odloka, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem je bil Jože 
Gregorič, pomočnik republiškega sekretarja za pravosodje, organizacijo upra- 
ve in proračun, imenovan za namestnika javnega pravobranilca Socialistične 
republike Slovenije. 

Prehajamo na predlog odloka o razrešitvi sodnika Okrožnega sodišča v 
Novi Gorici. 

O predlogu odloka pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ce ne želi nihče 
razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za 
predlog odloka, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. S tem je bil Svi- 
toslav Vižintin razrešen dolžnosti sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici z 
31. oktobrom 1978. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Po prvem odstavku 40. člena poslovnika Skupščine Socialistične republike 
Slovenije ima delegat v zboru pravico postaviti Izvršnemu svetu ali republiš- 
kim funkcionarjem, ki vodijo delo republiških upravnih organov, vprašanja, 
ki se nanašajo na njihovo delo ali na zadeve iz njihove pristojnosti. Vpraša- 
nje lahko postavi delegat v zboru tudi predsedniku Skupščine SR Slovenije, 
predsedniku zbora ali tudi predsednikom delovnih teles, kakor tudi Skup- 
ščini samoupravne interesne skupnosti za območje republike, kadar ta enako- 
pravno odloča s pristojnim zborom. 

K tej točki dnevnega reda ste prejeli delegatsko vprašanje skupine de- 
legatov iz občine Litija. Na vprašanje bo odgovoril tovariš Leopold Kejžar, 
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namestnik predsednice Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje. Pro- 
sim, tovariš Kejžar! 

Leopold Kejžar: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Na delegatsko vprašanje delegata Jožeta Drnovška dajem naslednji od- 
govor: 

Samoupravni sporazum o uresničevanju nekaterih vprašanj razvoja te- 
lesne kulture v Socialistični republiki Sloveniji ter sklepi o uresničevanju 
koncepta vrhunskega športa in o uveljavljanju tekmovalnih sistemov so vse 
telesno kulturne skupnosti sprejele aprila 1976. Dve leti postopnega uvajanja 
novih usmeritev sta prekratek čas, da bi bilo mogoče izločiti in ocenjeyati po- 
samezne rezultate, saj gre za izrazito dolgoročno naravnanost akcij. Nastopa- 
jo pa tudi znatne razlike glede na posamezne športe. 

Bolj ali manj v vseh okoljih pa ugotavljamo ugodnejšo družbeno klimo za 
razvoj vrhunskega športa na podlagi sodobnih spoznanj. Večjo kakovost in 
sistematičnost strokovnega dela zlasti z mlajšimi kategorijami športnikov, ki 
je v posameznih vrstah športa, že potrjujejo nekateri vidni športni dosežki, 
na primer v plavanju in smučanju. Menimo, da ti procesi predstavljajo zače- 
tek postopnega spreminjanja razmer, ko vrhunski športni rezultati ne bi bili 
več pretežno odvisni od naključno odkritih posameznikov. 

Sklep Skupščine Telesnokulturne skupnosti o uresničevanju vrhunskega 
športa v Socialistični republiki Sloveniji predvideva tudi uveljavitev enotnega 
strokovnega dela z mladimi športniki v obdobju prvih štirih razredov osnovne 
šole, izbranih na osnovi celovitega izbora. 

Razumljivo je, da je za izbor in organizirano vadbo potrebno veliko stro- 
kovnega dela in tudi materialnih sredstev. Vse to je mogoče zagotoviti le z 
združevanjem vseh razpoložljivih sil izobraževalnega in telesnokulturnega 
področja. V praksi je povsod, kjer je bilo že mogoče zagotoviti ustrezne pogo- 
je, steklo sodelovanje osnovnih šol z občinskimi telesnokulturnimi skupnostmi 
in telesnokulturnimi organizacijami pri uresničevanju nalog v zvezi z izborom 
in strokovno vadbo v tistem obsegu, ki ga je bilo v posameznih sredinah mo- 
goče zagotoviti. Da bi še bolj sistematično urejali ta in druga vprašanja, Izo- 
braževalna skupnost Slovenije in Telesnokulturna skupnost Slovenije priprav- 
ljata samoupravni sporazum o skupnih nalogah, v katerih bosta poleg drugih 
skupnih nalog in odgovornosti opredelili tudi medsebojne obveznosti pri ures- 
ničevanju tega dela koncepta vrhunskega športa. 

Poudariti pa moramo, da ni bilo dogovorjeno, naj bi osnovne šole pre- 
vzele odgovornost za strokovno vadbo izbranih selekcij, saj bi bilo nerealno 
pričakovati, da bi jih lahko uresničile samo ali predvsem osnovne šole. 

Bistveno večje angažiranje materialnih in kadrovskih zmogljivosti osnov- 
nih šol za delo z izbranimi selekcijami bi imelo za posledico zmanjšanje 
njihovega deleža pri množičnih telesnokulturnih aktivnostih učencev, kar bi 
bilo nesprejemljivo tudi z vidika omenjenega sporazuma, ki izredno poudarja 
množičnost kot osnovno nalogo vseh telesnokulturnih dejavnikov. V tej zvezi 
naj omenimo, da na slovenskih osnovnih šolah delujejo šolska športna društva, 
ki so v preteklem letu zajemala v organizirano telesno vzgojo izven pouka 
92460 učencev. Za usmerjanje njihove aktivnosti pa deluje pri Zavodu za 
šolstvo poseben Center šolskih športnih društev. 

V okviru sprejetih obveznosti v samoupravnem sporazumu so posamezne 
telesnokulturne organizacije in njihove republiške zveze, zato da bi na svojem 
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področju uresničevale sprejete cilje, uvajale različne ukrepe, med njimi tudi 
nekatere, ki jih omenja vprašanje. 

Uveljavljanje resnične množičnosti in prizadevanje za vrhunske dosežke 
seveda ne moreta biti dosežena samo s spremembami v tekmovalnih siste- 
mih, ampak le s spremembami v celotni praksi. Razumljivo je, da na podlagi 
izkušenj prihaja do različnih mnenj. Menimo, da delavci in občani v telesno- 
kulturnih skupnostih in telesnokulturnih organizacijah razpolagajo z vsemi 
možnostmi vplivanja in odločanja, da usmerjajo prakso v skladu s svojimi 
samoupravno sprejetimi obveznostmi in s svojimi potrebami. 

Telesnokul turna skupnost Slovenije pa skupaj z občinskimi telesno kul- 
turnimi skupnostmi ta čas pripravlja obsežno in podrobno analizo stanja v 
telesni kulturi, s posebnim poudarkom na uresničevanju omenjenega samo- 
upravnega sporazuma. Rezultati in ugotovitve bodo v prihodnjih mesecih ob- 
ravnavani v vseh skupščinah telesnokulturnih skupnostih v Sloveniji, v te- 
lesnokulturnih organizacijah in v delegacijah. 

Na podlagi ugotovitev iz razprave bodo delegati lahko uveljavili tudi po- 
trebne spremembe in dopolnitve tako v konceptu vrhunskega športa kot v 
posameznih tekmovalnih sistemih, ki so jih oblikovali v telesnokulturnih orga- 
nizacijah oziroma njihovih zvezah skupaj s telesnokulturnimi skupnostmi. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Vprašujem delegata iz Litije 
tovariša Janka Hauptmana, ali je zadovoljen z odgovorom! (Da.) 

Po poslovniku in po posebnem sklepu Zbora občin v prejšnjem mandatu 
dobijo pismene odgovore na delegatska vprašanja ne samo tisti, ki so zastavili 
vprašanja, ampak vsi vodje skupin delegatov. 

Danes smo prejeli troje delegatskih vprašanj: iz občine Siiška, iz občine 
Koper in iz občine Litija. Na enega od teh, na vprašanje iz občine Ljubljana- 
Siška, bomo dobili danes odgovor. 

Vprašanje se glasi: »Zakaj je osnutek zakona o usmerjenem izobraževa- 
nju, ki je bil po prvotnih programih dela Republiške skupščine predviden 
za obravnavo v letošnjem letu, umaknjen s programa?« 

Delno smo na to vprašanje odgovorili že na prejšnji seji zbora, ko smo 
sprejemali naš periodični delovni načrt. Na to vprašanje bo še posebej odgo- 
voril tudi tovariš Leopold Kejžar, namestnik predsednice republiškega komiteja 
za vzgojo in izobraževanje. Prosim, tovariš Kejžar! 

Leopold Kejžar: Tovarišice in tovariši delegati! Na zastavljeno 
vprašanje dajem naslednji odgovor: 

Osnutek zakona o usmerjenem izobraževanju Izvršni svet Skupščine So- 
cialistične republike Slovenije intenzivno pripravlja in upošteva pri tem tudi 
že dosežene rezultate strokovnega dela pri oblikovanju posameznih vzgojno- 
izobraževalnih programov ter sporazumevanje in odgovarjanje o posebnih izo- 
braževalnih skupnostih. Bistvena sestavina omenjenega zakona je namreč 
poleg sprememb v vzgojno-izobraževalnem sistemu v ožjem pomenu še zlasti 
urejanje družbenoekonomskih odnosov med uporabniki in izvajalci svobodne 
menjave dela in samoupravne organiziranosti. Te rešitve pa so odvisne tudi 
od ureditve v drugih zakonih, ki jih bo Skupščina Socialistične republike Slo- 
venije obravnavala še v tem letu, zlasti še od zakona o temeljih svobodne me- 
njave dela in zakona o izobraževalnih skupnostih. 
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Poleg tega se je v razpravi pokazalo, da je neobhodno uskladiti načrtova- 
ne spremembe na področju usmerjenega izobraževanja tudi s potrebno preos- 
novo na področju osnovnega izobraževanja in predšolske vzgoje. Zato ni bilo 
mogoče predložiti osnutka zakona o usmerjenem izobraževanju izven širše 
ureditve družbenoekonomskih odnosov in vzgojno-izobraževalnega sistema, 
pač pa bo to mogoče potem, ko bo Skupščina dobila v obravnavo tudi ostale 
navedene zakone in s tem vpogled v celovito ureditev tega področja. 

Predsednica Silva Jereb: Tovariš Kejžar, hvala lepa! Ali želi morda 
kdo od delegatov zastaviti še kakšno vprašanje? (Ne.) 

. Prej sem vas obvestila, da je Zbor občin v prejšnjem mandatu sprejel 
poseben sklep, da dobivajo pismena obvestila o odgovorih na vprašanja dele- 
gatov vsi vodje skupin delegatov v Socialistični republiki Sloveniji. Tovariš 
sekretar me opozarja, da bi morali, če želimo, da se ta praksa nadaljuje, spre- 
jeti enak sklep tudi danes. Zato sprašujem delegate v Zboru, ali se strinjate 
s takim sklepom. Kdor je za, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor tudi za ta mandat sprejel enak sklep. 
Zaključujem to točko dnevnega reda. 
Ker o točki dnevnega reda, ki govori o sredstvih za nekatere organizacije 

združenega dela v Crni gori, Zbor združenega dela še ni zaključil razprave, 
ne moremo ugotoviti, če sta oba zbora v svojih stališčih usklajena. Zato od- 
rejam kratek odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 14.30 in se je nadaljevala ob 14.55.) 

Predsednica Silva Jereb: V Zboru združenega dela ni bilo večinske 
odločitve pri glasovanju o zakonu o zagotavljanju sredstev nekaterim delov- 
nim organizacijam v Crni gori. Sedaj bodo nadaljevali razpravo in potem se- 
veda tudi glasovali. Dogovor pa je tak, da če bo potrebno usklajevanje med 
našima zboroma, ga bomo opravili na naslednji seji, 30. oktobra. 

Tako zaključujem današnjo sejo Zbora in se vam zahvaljujem za udeležbo 
in razpravo. 

(Seja je bila zaključena ob 14.56.) 



8. seja 

(30. oktobra 1978) 

Predsedovala: Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednica Silva Jereb: Spoštovane tovarišice in tovariši delegati! 
Pričenjam 8. sejo Zbora občin Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

V smislu 15. člena poslovnika našega zbora moramo na začetku vsake se- 
je, preden preidemo na določitev dnevnega reda, izvoliti Komisijo za verifika- 
cijo pooblastil in imunitetna vprašanja, ki mora pregledati pooblastila dele- 
gatov in sestaviti poročilo za zbor. 

V Komisijo predlagam po abecednem redu občin naslednje delegate: tova- 
riša Jožeta Lipiča, delegata iz Lendave za predsednika in tovariša Iva Bernaida, 
delegata iz Ljubljana-Center in tovariša Slavka Gerlico, delegata iz Ljubljana- 
Moste-Polje, za člana. 

Želi o tem predlogu kdo razpravljati? (Nihče.) Potem predlagam, da o tem 
predlogu glasujemo. Prosim, da glasujete kar1 z dviganjem rok. Kdor je za, 
naj glasuje! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdr- 
žal? (Nihče.) 

Na podlagi glasovanja ugotavljam, da so bili v Komisijo za verifikacijo 
pooblastil in imunitetna vprašanja za 8. sejo Zbora občin izvoljeni: tovariš 
Jože Lipič za predsednika in tovariša Ivo Bernard in Slavko Gerlica, za člana. 

Prosim verifikacijsko komisijo, da se takoj sestane, da pregleda poobla- 
stila in sestavi poročilo za zbor. Vas delegate pa prosim, da ostanete na svo- 
jih mestih, ker bo Komisija takoj opravila svoje delo. 

Ker bi želeli, da bi Izvršni svet, kolikor je to v njegovi moči, na vpraša- 
nja delegatov čimprej odgovoril, prosim delegate, ki imajo morda pismeno 
pripravljena vprašanja, da jih oddajo sekretarju zbora. Ta vprašanja bomo 
takoj posredovali Izvršnemu svetu oziroma drugim naslovnikom z željo, da bi 
bil odgovor dan že na današnji seji pri točki predlogi in vprašanja delegatov. 
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Dvoje vprašanj smo že dobili, to je iz Črnomlja in iz Smarij. Delegati iz Čr- 
nomlja predlagajo, da bi bil dan odgovor že pri tisti točki dnevnega reda, o 
kateri sprašujejo, in ne pri predlogih in vprašanjih delegatov. Torej, če ima 
še kdo pismeno delegatsko vprašanje, prosim, da ga odda sekretarju zbora! 

Obveščam vas tudi, da je Zbor združenega dela na prejšnji seji, ki je 
bila 18. 10., sprejel osnutek zakona o načinu zagotavljanja, obsegu in namenih 
dodatnih sredstev za določene organizacije združenega dela v Socialistični re- 
publiki Crni gori. Naš zbor je namreč nekoliko prej zaključil z delom in je 
tako ostalo odprto vprašanje usklajenosti med obema zboroma pri sprejema- 
nju končnih odločitev. Zato vas sedaj obveščam, da sta bila oba zbora pri svoji 
odločitvi usklajena. 

Prosim delegate, ki želijo razpravljati, pa se še niso prijavili, da to opra- 
vijo tudi v tem odmoru. 

Ker je Komisija že opravila svojo nalogo, nadaljujemo sejo. Prosim pred- 
sednika Komisije, da poda zboru poročilo! 

Jože Lipič: Poročilo o pregledu pooblastil za 8. sejo Zbora občin, ki 
je bila sklicana za 30. 10. 1978 ob 9. uri v mali dvorani poslopja Skupščine 
SR Slovenije. 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije ima 62 delegatskih mest. Komisija 
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora občin je na podlagi 
16. člena poslovnika Zbora občin pregledala pooblastila delegatov na seji zbo- 
ra in iz teh pooblastil in seznama delegatov ugotovila, da se udeležujejo da- 
našnjega zasedanja delegati vseh občin v SR Sloveniji in delegata mesta Lju- 
bljana in Obalne skupnosti občin Koper, razen delegata občine Brežice. 

Pri pregledu dokumentacije je Komisija ugotovila, da so vsa pooblastila, 
ki so jih delegati predložili, neoporečna, zato v smislu prvega odstavka 17. 
člena poslovnika Zbora občin predlaga, da zbor sprejme in s tem verificira 
pooblastila delegatov za današnjo 8. sejo. 

Predsednica Silva Jereb: Prehajamo na razpravo o poročilu, ki ste 
ga pravkar slišali. Ali želi kdo besedo? (Nihče.) Ce ne želi nihče razpravljati, 
prehajamo na glasovanje o poročilu! O poročilu bomo glasovali v celoti, ker 
ni nobeno pooblastilo sporno. Kdor je za poročilo, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor z glasovanjem soglasno potrdil poročilo Komisije 
za verfikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter s tem verificiral poobla- 
stila delegatov za 8. sejo Zbora občin. 

Obenem ugotavljam, da je zbor sklepčen in da lahko pravno veljavno 
razpravlja in sklepa. 

Obveščam vas, da so bili na današnjo sejo zbora k vsem točkam dnevnega 
reda poleg Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije povabljeni še: Centralni 
komite Zveze komunistov, Republiška konferenca Socialistične zveze, Repub- 
liški svet Zveze sindikatov, Skupnost slovenskih občin, člani delegacije iz 
Socialistične republike Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
in delegati iz Socialistične republike Slovenije v Zveznem zboru Skupščine 
SFRJ. 

K posameznim točkam dnevnega reda pa so bili povabljeni še: Zadružna 
zveza Slovenije, Kmetijsko-živilska razvojna skupnost Slovenije, Skupnost 
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starostnega zavarovanja kmetov Slovenije, Zdravstvena skupnost Slovenije, 
Skupnost socialnega varstva Slovenije, Odbor za kmečke žene pri Zadružni 
zvezi Slovenije, Svet za vprašanja družbenoekonomskega in političnega polo- 
žaja žensk pri Predsedstvu Republiške konference SZDL Slovenije, Zveza 
vodnih skupnosti Slovenije, Kolinska Ljubljana, Centralni zavod za napredek 
gospodinjstva, Poslovno združenje živilske industrije, Društvo strokovnih in 
predmetnih učiteljev gospodinjstva, Meteorološki zavod Slovenije, Republiški 
štab za civilni zaščito Socialistične republike Slovenije, Zavarovalna skupnost 
Triglav, Samoupravna interesna skupnost za nafto in plin Slovenije, Interes- 
na skupnost elektrogospodarstva Slovenije, Poslovno združenje energetike 
SR Slovenije in Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije. 

Kolikor sem obveščena se od vseh povabljenih današnje seje udeležujejo: 
tovarišica Mara Zlebnikova, podpredsednica Izvršnega sveta Skupščine Socia- 
listične republike Slovenije in drugi predstavniki predlagateljev k posamez- 
nim točkam dnevnega reda, več članov obeh slovenskih delegacij v Skupščini 
SFRJ Jugoslavije, tovariš Ludvik Golob za skupnost Slovenskih občin, tovariš 
Franc Potočnik za Zadružno zvezo Slovenije, tovariš Lado Skraban za Kme- 
tij sko-živilsko razvojno skupnost Slovenije, tovariš Jože Pratengrazer za 
Skupnost starostnega zavarovanja kmetov, tovariš Drago Benčina za Zdrav- 
stveno skupnost Slovenije, tovarišica Vladka Janova za Svet za vprašanja 
družbenoekonomskega in političnega položaja žensk pri Predsedstvu Repu- 
bliške konference SZDL Slovenije, tovariš Igor Predovič za Kolinsko, tovari- 
šica Marija Toplakova za Centralni zavod za napredek gospodinjstva, tovariš 
Marjan Zumer za Poslovno združenje živilske industrije Slovenije, tovariš 
Janko Pristov za Mateorološki zavod Slovenije, tovariš Polde Štukelj za Re- 
publiški štab za civilno zaščito SR Slovenije, tovariš Stjepan Saubert za Za- 
varovalno skupnost Triglav, tovariš Mihael Kunaver za Samoupravno interes- 
no skupnost za nafto in plin, tovariš Tone Tribušon za Interesno skupnost 
elektrogospodarstva Slovenije, tovariš Stanislav Pirš za Poslovno združenje 
energetike SR Slovenije, tovariš Viktor Herman za Zvezo vodnih skupnosti 
Slovenije in tovariš Bojan Furlan za Zvezo stanovanjskih skupnosti Slovenije. 

Vse v imenu zbora prav lepo pozdravljam in vabim k aktivnemu sode- 
lovanju na seji. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na določitev dnev- 
nega reda 8. seje Zbora občin. 

Z dopisom z dne 16. 10. 1978 ste bili obveščeni, da sem dnevni red da- 
našnje seje razširila še z naslednjimi točkami: 

— z osnutkom zakona o spremembi zakona o obdavčevanju proizvodov 
in storitev v prometu, 

— s predlogom zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Sociali- 
stično republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU 
1611, 1612, 1613 in 1614) z dne 26. 7. 1978, 

— s predlogom zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Sociali- 
stično federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in 
razvoj (YU 1616) z dne 23. 8. 1978. 

Ker Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve Skupšči- 
ne SR Slovenije ni predložila nobenega predloga odloka zboru v obravnavo 
in sprejetje, umikam z dnevnega reda točko volitve in imenovanja. 
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Tako predlagam za današnjo sejo zbora naslednji dnevni red: 
1. določitev dnevnega reda 8. seje Zbora občin; 
2. odobritev zapisnika 7. seje Zbora občin; 
3. poročilo o izvajanju akcijskega programa za izvajanje dogovorov o 

temeljih družbenega plana SFRJ za razvoj agroindustrijskega kompleksa 
v obdobju 1976—78; 

4. osnutek zakona o združevanju kmetov; 
5. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih 

zemljiščih; 
6. osnutek zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane; 
7. predlog za izdajo zakona o sistemu obrambe pred točo; 
8. osnutek zakona o preživninskem varstvu kmetov; 
9. osnutek stališč, sklepov in priporočil za oblikovanje in izvajanje poli- 

tike na področju družbene prehrane v SR Sloveniji; 
10. informacija o delovanju sistema organizacije, odgovornosti in obvez- 

nosti v primerih elementarnih nesreč; 
11. predlog za izdajo zakona o energetskem gospodarstvu; 
12. predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o prispevku odjemal- 

cev električne energije na nizki napetosti za financiranje energetskih objek- 
tov, z osnutkom zakona; 

13. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uved- 
bi in stopnjah republiških davkov in taks, z osnutkom zakona; 

14. predlog zakona o revalorizaciji in amortizaciji stanovanjskih hiš in 
stanovanj v družbeni lastnini; 

15. predlog odloka o pripravi in sprejetju družbenega plana SR Sloveni- 
je za obdobje 1981—1985; 

16. predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prenosu de- 
narnih sredstev SR Slovenije v depozit pri Narodni banki Slovenije; 

17. osnutek odloka o sprejetju družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
od leta 1981 do leta 1985 in o določitvi roka za predložitev osnutka oziroma 
predloga družbenega plana Jugoslavije Skupščini SFRJ; 

18. osnutek zakona o spremembi zakona o obdavčevanju proizvodov in 
storitev v prometu; 

19. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično 
federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoi 
(YU 1611, 1612, 1613 in 1614) z dne 26. 7. 1978; 

20. predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFR Jugo- 
slavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU 1616) z dne 23. 8. 1978; 

21. predlogi in vprašanja delegatov. 
Zeli o predlaganem dnevnem redu kdo razpravljati? (Nihče.) Ker vidim, 

da nihče, prosim, da glasujete! Kdor je za ta predlog dnevnega reda, naj 
prosim glasuje! (61 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se ie kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red današnje seje zbora določen tak, kot sem 
ga danes predlagala. 

^ Preden preidemo na obravnavo posameznih točk dnevnega reda, vas ob- 
veščam, da bomo z delegati Zbora združenega dela na skupnem zasedanju 
poslušali uvodno obrazložitev k 3., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. točki dnevnega reda, 
to je: 
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— poročilu o izvajanju akcijskega programa za izvajanje dogovora o 
temeljih družbenega plana SFRJ za razvoj agroindustrijskega kompleksa v 
obdobju 1976—1978; 

— osnutku zakona o združevanju kmetov; 
— osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zem- 

ljiščih; 
— osnutku zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane; 
— predlogu za izdajo zakona o sistemu obrambe pred točo; 
— osnutku zakona o preživninskem varstvu kmetov in 
— osnutku stališč, sklepov in priporočil za oblikovanje in izvajanje poli- 

tike na področju družbene prehane v SR Sloveniji. 
Uvodno obrazložitev bo podal tovariš Ivo Marenk, član Izvršnega sveta in 

republiški sekretar za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Skupno zasedanje 
bom po dogovoru s predsednikom Zbora združenega dela vodila jaz. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 7. seje Zbora občin. 

Osnutek zapisnika 7. seje zbora ste prejeli. Ali ima morda kdo k zapisniku 
7. seje zbora kakšno pripombo ali popravek? (Nihče.) Če nihče, dajem odobritev 
zapisnika na glasovanje. Kdor je za to, da se odobri zapisnik 7. seje zbora, naj 
prosim glasuje! (61 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno odobril zapisnik 7. seje zbora. 
Prosim delegate, da gremo sedaj v veliko skupščinsko dvorano, kjer bo- 

mo opravili skupno zasedanje z Zborom združenega dela. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.30 in se je nadaljevala ob 10.10.) 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišice in tovariši delegati! Nadaljuje- 
mo sejo zbora. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na poročilo o izva- 
janju akcijskega programa za izvajanje dogovora o temeljih družbenega pla- 
na SFRJ za razvoj agroindustrijskega kompleksa v obdobju 1976—1978, ki 
ga je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Karmela Budih- 
no, namestnika in tovariša Lojzeta Senegačnika, pomočnika republiškega se- 
kretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Uvodno obrazložitev smo poslušali na skupnem zasedanju. K tej točki 
dnevnega reda so bili še posebej povabljeni: Zadružna zveza Slovenije, Kme- 
tijsko-živilska razvojna skupnost Slovenije, Skupnost starostnega zavarova- 
nja kmetov, Zdravstvena skupnost Slovenije, Skupnost socialnega varstva Slo- 
venije, Svet za vprašanja družbenoekonomskega in političnega položaja žensk 
pri Predsedstvu Republiške konference SZDL in Odbor za kmečke žene pri 
Zadružni zvezi Slovenije. 

Poročilo ste prejeli. Obravnaval ga je naš Odbor za družbenoekonomske 
odnose in razvoj in zboru predložil pismeno poročilo. 

17 
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2eli poročevalec Odbora tovariš Franc Zorman poročilo tudi ustno do- 
polniti? (Ne želi.) Pričenjam razpravo! Besedo ima tovariš Savo Vovk, delegat 
iz Kočevja. 

Savo Vovk: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
O poročilu smo razpravljali v skupini delegatov; prav tako pa so vsi zbori 
Skupščine občine Kočevje zavzeli stališča do kmetijskih zakonov. V osnovi 
smo te zakone potrdili in se z njimi strinjamo. Imamo pa nekatere pripombe 
k izvajanju akcijskega programa za izvajanje dogovora o temeljih družbenega 
plana. 

Na pobudo skupine delegatov za Zbor občin Skupščine Socialistične repu- 
blike Slovenije iz občine Kočevje je bil dne 25. 10. [1978 posvet v okviru 
Združenega kmetijsko-gozdarskega podjetja Kočevje, kjer se je razpravljalo 
o poročilu o izvajanju akcijskega programa za razvoj agroindustrijskega kom- 
pleksa za obdobje 1976—1978. Na tem posvetu se je razpravljalo in zavzelo 
stališče tudi do osnutkov zakonov s področja kmetijstva. Na posvetu so bili 
navzoči delegati in predstavniki Kmetijskega gospodarstva Kočevje, Gozdnega 
gospodarstva Kočevje, zastopniki kmetijstva in gozdarstva, predstavniki Kme- 
tijske zemljiške skupnosti občine Kočevje ter člani Komisije za kmetijstvo pri 
Občinski konferenci SZDL Kočevje. 

Pri obravnavi zakonskih osnutkov se je ugotovilo, da bodo ti zakoni bi- 
stveno prispevali k urejevanju odnosov na področju kmetijstva. Zato so dobili 
podporo v celoti, s pripombo, da naj se dopolnijo in v najkrajšem času sprej- 
mejo tudi v Skupščini Socialistične republike Slovenije. 

Pri razpravi o kmetijskih zakonih pa je posvet ugotovil, da praktična 
politika v kmetijstvu, predvsem tisti del te politike, 'ki odmerja kolektivom 
vrednost dela, ne sledi dovolj hitro nekaterim dogajanjem, ki se odvijajo mi- 
mo nas. Nadalje je ta posvet ugotovil, da nekateri ukrepi ekonomske politike 
onemogočajo živinorejski proizvodnji, tako mlečni proizvodnji kot pitanju 
govedi in prašičev, doseganje dohodka. Tako ni moč zagotoviti materialne 
osnove samoupravljanja delavcem pri razporejanju sredstev za osebno, skup- 
no in splošno porabo ter razširitev materialne osnove dela na osnovi sprejetih 
planov. 

Poročilo o izvajanju akcijskega programa, katerega predlagatelj je Izvrš- 
ni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije, posebno pa še poročilo 
k obravnavi poročila o izvajanju akcijskega programa, ki ga je predložil Od- 
bor za družbenoekonomske odnose in razvoj našega zbora, pravilno ugotavlja- 
ta, da so ukrepi ekonomske politike na področju kmetijstva preveč usmerjeni 
v zagotavljanje ugodnejših pogojev poslovanja v predelovalni industriji in 
prodaji, le redko so usmerjeni v kmetijsko proizvodnjo. 

Tako celotni riziko poslovanja v kmetijski sferi bremeni le osnovne kme- 
tijske proizvajalce. Isto so na seji dne 26. 10. 1978 ugotovili tudi delavci Kme- 
tijskega gospodarstva Kočevje, predvsem pa delavci temeljnih organizacij, ki 
se ukvarjata z govedorejo in prašičerejo, kjer so težave tako velike, da je 
že danes jasno, da bosta ti dve temeljni organizaciji prikazali na koncu leta 
negativen finančni rezultat v tolikšni meri, da izgube ne bodo mogli pokriti 
niti iz svojih rezervnih skladov niti v okviru solidarnosti OZD Kmetijsko go- 
spodarstvo Kočevje. 

Iz obeh poročil je razvidno zaostajanje proizvodnje na živinorejskem po- 
dročju, niso pa nakazane bolj določene rešitve takega položaja. Omenjeni te- 
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meljni organizaciji, ki se ukvarjata z govedorejo in prašičerejo, imata svoje 
sanacijske programe, izvajata te sanacijske programe v zelo drastični meri 
kljub temu pa ne bosta zaključili poslovnega leta z uspehom. 

V konkretnih razgovorih so bile nakazane rešitve iz tega položaja, ven- 
dar ni v moči temeljnih organizacij, da bi dosegle bonitete pri bankah, pri 
samoupravnih interesnih skupnostih in ostalih dejavnikih, zato bi bilo potreb- 
no, da bi se problematika družbene proizvodnje z vso resnostjo obravnavala 
na Gospodarski zbornici Slovenije, da bi se izognili neljubim posledicam. 

Ti kolektivi so že dalj časa borijo za svoj kruh. Sedaj so uspeli voditi 
proizvodnjo dokaj uspešno. Z leta v leto imajo boljše rezultate na področju 
storilnosti dela, večje mlečnosti, prirastka in izboljševanja kvalitete krme, ob 
hkratnem zmanjševanju porabe koncentratov, vendar z vso to dejavnostjo ne 
uspevajo slediti povečanim stroškom proizvodnje. 

Temeljni organizaciji Kmetijskega gospodarstva Kočevje sta v letu 1977 
do 1978 zgradili nove družbene zgradbe za mlečno proizvodnjo in proizvodnjo 
prašičev ter za modernizacijo svojih proizvodnih procesov. Investicijsko izgrad- 
njo nadaljujejo ter tako ustvarjajo pogoje za nadaljnjo proizvodnjo. 

Vsekakor je resnica, da se »bojimo« poslabšati družbeni standard delav- 
cev. Moramo razumeti kolektive, saj se cene nekaterih tržnih kmetijskih arti- 
klov, kot je mleko, niso popravile od začetka leta 1977, pri tem pa vemo, da 
je letna stopnja inflacije v letih 1977—(1978 okoli 15%. Kako moremo tako 
od kolektivov zahtevati, da nadomestijo vse te izpade dohodka, če pri tem 
vemo, da se ne ravnamo po takih kriterijih tudi na drugih področjih proizvod- 
nje, izven kmetijske sfere. 

Vsepovsod, v vseh dokumentih se poudarja, da je kmetijstvo prednostna 
panoga. Res, da je bilo v tem času ogromno storjenega na tem področju. Obli- 
kovale so se živinorejske skupnosti, razvojna skupnost, določili so se razvojni 
plani. Primanjkuje pa sredstev. Vendar osnovna kmetijska proizvodnja ni več 
kreditno sposobna za nadaljnjo modernizacijo, pri tem pa vemo, da je eden 
od ukrepov za boljše poslovanje modernizacija proizvodnje. Težav je obilo in 
ne bi navajali vseh, ker to ni namen današnje razprave. Za razvoj kmetijstva, 
v našem primeru družbenega kmetijstva, je za normalno izvajanje plana in 
programov potreben dober in stalen strokovni kader, sicer se lahko zgodi, da 
bo moderna proizvodnja, kljub dobri volji, ostala slabo izkoriščena. 

Problematika družbene proizvodnje mleka je bila na osnovi študije Kme- 
tijskega inštituta Slovenije posredovana Živinorejskemu poslovnemu skladu 
Slovenije, Združenju tozdov kmetijstva in živilske industrije, Samoupravni 
interesni skupnosti za preskrbo mesta Ljubljana, Sekretariatu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano ter Ljubljanski banki. Vsi forumi, ki so obravnavali to 
problematiko, so v celoti podprli konkretne predlagane ukrepe za zaščito mlečne 
proizvodnje. 

Težave so na področju prašičerejske proizvodnje, odražajo pa se tudi delno 
v mlečni proizvodnji. Namreč cene mleka in mesa so določene na pariteti cen 
koruze, ki je bila določena v višini 2,30 din franko prodajalec, v letošnjem 
letu pa znaša cena 4,40 din franko prodajalec in ni izgledov, da bi se ta cena 
umirila. 

Posebej bi omenil, da bi del težav olajšali z milejšimi odločitvami. Glede 
povezovanja kmetijsko-agroživilskih sozdov na osnovi dohodkovnih odnosov 
zaostajamo zlasti, kot je iz razprave razvidno, v proizvodno-predelovalni sferi 
mleka in mesa. 

17» 
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Prosim delegate Zbora občin Skupščine SR Slovenije, da naša stališča za 
reševanje družbene proizvodnje podprejo in da se zahteva za reševanje pro- 
blemov mlečne proizvodnje in proizvodnje mesa posreduje Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije. 

Naša skupina delegatov skupaj z Odborom za družbenoekonomske odnose 
in razvoj ugotavlja, da zahteva današnji položaj kmetijstva hitro ukrepanje 
tako celotne družbe kot ostalih nosilcev kmetijskega razvoja, ki morajo spre- 
jeti konkretne ukrepe za odpravo vzrokov takšnega stanja. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Vovk! Besedo ima to- 
variš Andrej Gerenčer, delegat iz Murske Sobote. 

Andrej Gerenčer: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Ukrepi ekonomske politike so v preteklosti povzročali prelivanje nove 
vrednosti s področja kmetijstva v druge panoge narodnega gospodarstva. Po- 
sledica teh ukrepov, ki so bili v tistem razvojnem obdobju naše družbe 
smotrni s stališča razvoja družbenoekonomskega sistema, je zaostajanje pri 
centralizaciji in koncentraciji produkcijskih sredstev v kmetijski panogi. 

V zadnjem desetletju moramo pri postavljanju temeljev razvoja in uresni- 
čevanju načrtov v kmetijstvu upoštevati takšen položaj kmetijstva ter s po- 
spešenim razvojem poskušati nadoknaditi tisto, čemur smo se takrat zavestno 
odrekali. 

Pospešeno uresničevanje razvojnih ciljev in uspešna pot jugoslovanskega 
kmetijstva pa ne pomeni samo proizvodnjo zadostnih količin hrane in surovin 
doma, ampak tudi širši, ekonomski in politični vpliv v Jugoslaviji in v Slove- 
niji, posebej še, če upoštevamo, kakšen pomen ima kmetijska panoga in njen 
razvoj v neuvrščenih deželah in v deželah v razvoju. 

Naša pot razvoja poteka prek načrtovane, organizirane proizvodnje do 
potrošnje, prek dohodkovno povezane družbene proizvodnje, v kateri so orga- 
nizacije združenega dela nosilci razvoja in uveljavljanja samoupravnih druž- 
benih odnosov v družbenem in zasebnem sektorju kmetijstva. Na področju 
severovzhodne Slovenije oziroma v Pomurju lahko imamo za nosilko razvoja 
kmetijstva sestavljeno organizacijo združenega dela ABC Pomurka, saj ima 
le-ta organizirano veliko večino kmetijske in živilsko-predelovalne proizvodnje 
v severovzhodni Sloveniji. 

Pri uresničevanju zastavljenih ciljev, mislim na program razvoja, je ne- 
urje s točo, ki nas je prizadelo, povzročilo ogromno škode. Po neurju je po- 
vzročilo podobne težave in probleme pri uresničevanju programov kmetijstva 
v celotni Sloveniji oziroma Jugoslaviji. 

Strateški razvojni cilji Pomurja so razvoju uskladitve in povezava kapa- 
citet primarne kmetijske proizvodnje, predelave in potrošnje, s čimer pa ne 
izključujemo in ne smemo izključevati organizacij združenega dela na področju 
proizvodnje reprodukcijskih materialov, ki pomembno vplivajo na količino, 
kvaliteto in ceno ter na uspešnost organizacij združenega dela v nadaljnjem 
proizvodnem procesu. 

Zastavljeni cilji v kmetijstvu Pomurja na področju primarne kmetijske 
proizvodnje so predvsem zagotovitev živinske krme, tržna proizvodnja žitaric, 
sadja in zelenjave ter zadostnih surovin za živilsko predelovalno industrijo. 
Kmetijski pospeševalci na vasi in strokovnjaki organizacij združenega dela 
si močno prizadevajo, da se vsako leto dosegajo večji hektarski donosi, da se 
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letno meliorira nad 1000 hektarjev površin, da se letno odkupi okrog 600 ha 
zemljišč, da se izvajajo komasacije, da se organizirajo melioracijske skupnosti, 
proizvodne skupnosti, strojne skupnosti in podobno. 

V Pomurju je bilo 18. julija letos zaradi toče prizadetih okrog 33,7 ha 
zemljišč. Skoda je znašala okrog 350 milijonov dinarjev. Drugače rečeno, uni- 
čenih je bilo pričakovanih 30 tisoč ton koruze in več tisoč ton pšenice. Velika 
večina zrnja je bila namenjena živinski krmi. Kljub solidarnosti celotne Slo- 
venije za odpravo posledic neurja imamo danes velike težave z nabavo ži- 
vinske krme, koruze in drugih komponent mešanic. 

Neurejenost in pomanjkanje enakopravnega dogovarjanja na jugoslovan- 
skem tržišču za kmetijske pridelke in pomanjkljivosti pri uvozu koruze lahko 
v kratkem povzročijo pretirano klanje živine v Pomurju. 

Mnenja smo, da bo imelo to dolgoročne posledice za nadaljnji razvoj ži- 
vinoreje v severovzhodni Sloveniji. Živinoreja v severovzhodni Sloveniji je 
eden od temeljev razvoja te pokrajine, saj je to razvojni cilj, kateremu smo v 
srednjeročnem programu dali pomembno mesto. Mnogo smo naredili za se- 
lekcioniranje pasem živali, širjenje staleža živali, gradnjo govedorejskih ob- 
jektov, gradnjo prašičjih farm in skupnih hlevov na vasi. Nadalje se še vlaga 
v poljedelstvo, govedorejske in prašičerejske objekte, silose za zrnje, skladišča 
in tako dalje. To so naložbe, ki so bile letos vredne 730 milijonov dinarjev, 
prihodnje leto pa bodo 400 milijonov dinarjev. 

Rad bi opozoril še na naslednje: Cene koruze in komponent za mešanice se 
kljub naporom naše predelovalne industrije, ki se dohodkovno povezuje, mo- 
rajo pokazati pri poslovni uspešnosti organizacij združenega dela kot nega- 
tiven posloven rezultat ali kot izredno nizka reprodukcijska sposobnost. To pa 
pomeni veliko pomanjkanje investicijskih sredstev, ki so nujna za uskladitev 
kapacitet, rekonstrukcijo, modernizacijo ter doseganje optimalne strukture 
proizvodnje. Mislim, da smo vsi istega mnenja, da se takšnim težavam težko 
izognemo. 

V takšnih primerih mora pomagati celotna družba, da se prebrodijo težave 
in da se ne ogrozijo razvojni cilji, saj vemo, da vsaka panoga narodnega go- 
spodarstva vpliva na to, kako se bo razvijalo celotno narodno gospodarstvo. 

Iz planiranih investicij v primarni kmetijski proizvodnji, s katerimi za- 
gotavljamo predelovalni industriji surovine za predelavo in polno izkoriščenost 
kapacitet, so razvidne tudi potrebe po lastnih sredstvih, ki so potrebna za na- 
ložbe. Za zagotovitev uresničevanja ciljev razvoja na tem področju bi bilo 
potrebno v letošnjem in naslednjem letu zagotoviti lastna sredstva v višini 
192 milijonov dinarjev v družbenem sektorju in 17 milijonov dinarjev v za- 
sebnem sektorju. V proizvodnem delu agroživilskega kompleksa pa nam te 
naložbe nikakor ne smejo izpasti, saj bi to pomenilo pomanjkanje surovin za 
predelavo, kar nam povzroča že sedaj pri nepopolnem izkoriščanju kapacitet 
tudi določen del izgube pri predelavi mesa. Investicije s področja primarne 
kmetijske proizvodnje, to so usposabljanje in nakupi zemljišč, obnova vino- 
gradov in sadovnjakov, gradnja silosov, sušilnic, mešalnic in skladišč, objektov 
za živinorejo, pomenijo izvajanje planskih nalog kmetijske proizvodnje v sred- 
njeročnem programu razvoja SR Slovenije. V primeru, da bi izostale, bi to 
pomenilo pomemben izpad količine hrane, ki jo morajo naši proizvajalci za- 
gotoviti v okviru plana za celotno republiko. 

Prepričani smo, da moramo investicijsko izgradnjo nadaljevati v predvi- 
denem obsegu tudi zato, da bi sanirali položaj v kmetijstvu in predelavi kme- 
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tijskih pridelkov na dolgi rok. Program takšne sanacije je bil verificiran tudi 
na nivoju republike, in to v Gospodarski zbornici, Sekretariatu za kmetijstvo, 
Komiteju za planiranje in ne nazadnje tudi v Kmetijsko-živilski razvojni 
skupnosti. 

S škodo, prizadejano zaradi neurja v letošnjem letu, in z ostalimi prej 
omenjenimi problemi se pojavljajo pri izvajanju planiranih investicij problemi 
zagotavljanja lastnih sredstev. Poleg nizke akumulativnosti kmetijske dejav- 
nosti se z izpadom pridelkov pojavlja tudi izpad dohodka, ki bi ga lahko pO 
programih namenili za lastno udeležbo. Tako je v letošnjem letu družbeni 
sektor utrpel izpad dohodka v višini 64 milijonov dinarjev, čeprav je škoda, 
prizadejana v Pomurju, mnogo večja. Tako je zelo problematičen položaj pri 
izvedbi planiranih investicij v družbenem sektorju, podobno pa je tudi v za- 
sebnem sektorju. Izhod iz te situacije iščemo skupaj s Temeljno pomursko 
banko in Ljubljansko združeno banko. Za trenutno premostitev izpada sred- 
stev za lastno udeležbo v višini 21 milijonov dinarjev v družbenem sektorju in 
17 milijonov v zasebnem sektorju za investicije, ki so v teku, iščemo rešitve 
v premostitvenem kreditu iz združenih sredstev Ljubljanske združene banke. 

Trajno rešitev in sredstva, ki bi jih potrebovali za realizacijo investicij 
v primarni kmetijski proizvodnji v naslednjem letu, iščemo v dogovoru s stro- 
kovnimi službami bank o dodatnem združevanju sredstev bank v okviru Ljub- 
ljanske združene banke. 

Temeljna pomurska banka teh sredstev ne more sama zagotoviti, če- 
ravno ji samoupravni sporazum o naložbah v kmetijstvu to dopušča. Za takšno 
dodatno združevanje potrebnih sredstev tistim investitorjem, ki so utrpeli 
škodo zaradi neurja, potrebujemo širšo družbeno podporo pri samoupravnem 
sporazumevanju, ki mora temu slediti. 

Prepričani smo, da bomo tako podporo tudi dobili in da bomo tako lahko 
razvili program naložb, ki so temelj celotnega kmetijskega kompleksa in 
predelave. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Gerenčer! Zeli še kdo 
besedo? Prosim, besedo ima tovariš Stojan Makovec, delegat iz Ajdovščine! 

Stojan Makovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Pred seboj imamo poročilo o izvajanju družbenega plana Jugoslavije 
na področju agrokompleksa, ki prav gotovo zasluži pozornost. To potrjuje po- 
ročilo, ki je bilo danes na skupnem zasedanju, pa tudi obrazložitev Odbora za 
družbenoekonomske odnose in razvoj, ki v dodatnem poročilu predlaga spre- 
jemljive sugestije. Če se bomo do konca izvajanja plana držali teh priporočil, 
bomo mogoče ta plan realizirali, če ne, pa ne. Prav gotovo na določenih pod- 
ročjih preveč zaostajamo, predvsem pa na področju agromelioracij, ker imamo 
v Sloveniji še in še zemljišč, ki bi bila pridobitna, seveda pa samo z velikim 
vlaganjem, to se pravi z agromelioracijami. Za to imamo na razpolago pre- 
majhna sredstva. V naslednjem obdobju si bomo morali bolj konkretno pri- 
zadevati, če hočemo ta plan doseči. 

Kmetijstvo je drugačna panoga kot industrija. Odvisni smo od vremenskih 
neprilik, ki prav gotovo tudi povzročajo, da se planske naloge ne morejo ures- 
ničiti. Po drugi strani pa tudi naše delegacije ugotavljajo, da so še vedno pre- 
veliki razkoraki med proizvodnjo prehrane in proizvodnjo industrijskih iz- 
delkov. To se pravi, da nekaterim artiklom cene rastejo, cene prehrambenih 
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artiklov pa ne naraščajo v skladu z ostalimi cenami. Seveda v raznih reso- 
lucijah priporočamo, da ne zavremo družbenega standarda, da se prehrana 
ne sme toliko dražiti kot ostali produkti. Po drugi strani pa bi lahko ugotav- 
ljali, da tudi rast cen industrijskega blaga, ki ga vsi trosimo, zavira družbeni 
standard. Zato priporočamo, da bi se v prihodnjem obdobju cene usklajevale. 
Priporočam, da to poročilo sprejmemo z dodatnimi argumenti, ki so bili podani 
v Odboru za družbenoekonomske odnose in v razpravah na zboru. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Makovec! Zeli še kdo 
besedo? (Nihče.) Če ne želi nihče več razpravljati, potem zaključujem raz- 
pravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije sprejema poročilo o izvajanju akcij- 
skega programa za izvajanje dogovora o temeljih družbenega plana SFR Ju- 
goslavije za razvoj agroindustrijskega kompleksa v obdobju 1976—<1978 in po- 
ročilo Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin z dne 
16. oktobra 1978. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj pri oblikovanju in predlaganju 
družbenoekonomske politike na področju kmetijstva za prihodnji dve leti upo- 
števa ugotovitve in ocene iz poročila o izvajanju akcijskega programa za iz- 
vajanje dogovora o temeljih družbenega plana SFR Jugoslavije za razvoj agro- 
industrijskega kompleksa v obdobju 1976—1978, kakor tudi stališča, mnenja in 
predloge, ki jih je sprejel Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj, ter 
mnenja in predloge delegatov iz razprave na seji zbora. 

3. Kritične ugotovitve iz poročila in razprav glede zaostajanja pri uresni- 
čevanju temeljnih razvojnih usmeritev in težak položaj kmetijstva zahtevajo 
hitrejše ukrepanje tako celotne družbe kot tudi vseh nosilcev kmetijskega 
razvoja, ki morajo v skladu s cilji, opredeljenimi v družbenem planu, sprejeti 
konkretne ukrepe za odpravo vzrokov takega stanja. 

Zeli o predlaganem sklepu kdo razpravljati? (Ne.) Ker vidim, da nihče, 
potem prosim, da glasujemo! Kdor1 je za, naj prosim glasuje! (61 delegatov 
glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o združevanju kmetov, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo njen iz- 
vršni svet. 

Za svoja predstavnika je določil tovariša Karmela Budihno, namestnika 
in tovariša Lojzeta Senegačnika, pomočnika republiškega sekretarja za kme- 
tijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Uvodno obrazložitev smo prav tako poslušali na skupnem zasedanju. 
K tej točki dnevnega reda so bili še posebej povabljeni: Zadružna zveza 

Slovenije, Kmetijsko-živilska razvojna skupnost Slovenije, Skupnost starost- 
nega zavarovanja kmetov Slovenije, Zdravstvena skupnost Slovenije, Skup- 
nost socialnega varstva Slovenije, Odbor za kmečke žene pri Zadružni zvezi 
Slovenije in Svet za vprašanja družbenoekonomskega in političnega položaja 
žensk pri Predsedstvu Republiške konference Socialistične zveze Slovenije. 

Osnutek zakona ste prejeli. Kot gradivo ste prejeli tudi pripombe in pred- 
loge Sveta za družbenoekonomske odnose v kmetijstvu, gozdarstvu in na vasi 
pri Predsedstvu Republiške konference Socialistične zveze Slovenije. 
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Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila zboru tudi pismeni 
poročili. Ali želita poročevalec Odbora tovariš Franc Zorman in poročevalec 
Komisije tovariš Lojze Ude poročili še ustno dopolniti? Prosim, besedo ima 
tovariš Franc Zorman! 

Franc Zorman: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Naš odbor je o tem zakonu razpravljal in tudi v poročilu, ki ste ga 
dobili, ste videli, da je veliko pripomb. Mislim, da bi bilo treba ponovno po- 
udariti dve stvari. 

Poleg tega, da je v zakonu predlagatelj dokaj dobro rešil nekatere stvari, 
da je zakon potreben in da predstavlja osnovo za reševanje problemov v kme- 
tijstvu, smo še posebej poudarili problem združevanja kmetov-lastnikov gozdov, 
ker mislimo, da je še nekaj nerazčiščenih zadev. Pri tem je bilo izraženo mne- 
nje, da je treba presoditi možnost, po kateri bi se kmetje, ne glede na to, ali 
razpolagajo s kmetijskim zemljiščem ali z gozdom, lahko s celotnim potenci- 
alom združevali v tisto obliko združevanja, ki jim glede na njihov interes naj- 
bolj ustreza. To je bistveno vprašanje. V naši razpravi smo slišali, da se želi 
zagotoviti skupno gospodarjenje z gozdnimi zemljišči. Verjetno je to v redu, 
je pa treba v nadaljnji razpravi razčistiti, kaj je sedaj skupno gospodarjenje, 
do kje gre to skupno gospodarjenje, kaj je družbeni interes, ki ga je treba 
ohranjati, ali je nujno, da se ga ohranja z združevanjem in obveznim včla- 
njanjem kmetov v te organizacije kooperantov, ali imamo za to druge oblike 
združevanja, na primer samoupravno interesno skupnost za gozdarstvo in po- 
dobno. Pravzaprav je treba to zadevo reševati na tak način, kot v drugih pa- 
nogah in v drugih dejavnostih, kjer imamo tudi posebne družbene interese in 
družbeno pomembnost. 

Druga točka, ki se nam zdi, da je posebej pomembna, je razpolaganje z 
dohodkom, delitev in ustvarjanje dohodka. Mnenja smo, da je v predlogu za- 
deva še dokaj nejasna, zato menimo, da je treba to še obdelati. Predlog je, da 
se v tem zakonu zadeve predvsem načelno opredelijo, da pa se v drugih zakonih, 
ki urejajo obdavčevanje, in v zakonu o svobodni menjavi dela to natančneje 
obdela. 

Sem tudi delegat občine Cerknica. O tem zakonu smo dovolj razpravljali 
in lahko potrdim ta stališča glede združevanja kmetov. Na našem področju 
so kmetje na primer lastniki gozdov in lastniki zemlje. Dohodek ustvarjajo 
približno pol na pol in se že vrsto let zavzemajo za to, da bi se združevali v 
enotni obliki, ker menijo, da je treba na tak enoten način gospodariti na vasi. 
Predlagam, da se te zadeve razčistijo v nadaljnji razpravi in se približajo na- 
čelnim rešitvam. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Slišali ste tovariša Zormana, 
kot poročevalca Odbora in kot delegata občine Cerknica. 

Preden preidemo na razpravo, moram povedati še, da ste prejeli med gra- 
divom tudi poročilo Odbora za družbenoekonomske odnose Družbenopolitič- 
nega zbora, v katerem so vsebovana stališča, ki naj jih sprejme Družbeno- 
politični zbor. 

Danes na klop pa ste prejeli obvestilo Družbenopolitičnega zbora o tem, 
kakšno stališče je pri tem aktu sprejel, ker ga je v smislu drugega odstavka 
72. člena poslovnika Skupščine obravnaval na svoji seji 27. tega meseca. 
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O vseh predloženih gradivih pričenjam razpravo! Besedo ima tovariš Sto- 
jan Makovec, delegat iz Ajdovščine. Pr'osim, tovariš Makovec! 

Stojan Makovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Prav gotovo imamo danes pred seboj paket, če tako rečem, kmetijskih za- 
konov, ki so bistvenega pomena za nadaljnji razvoj kmetijstva v Sloveniji in 
seveda v Jugoslaviji. 

Javna razprava je potekala v kmetijskih organizacijah in v krajevnih 
skupnostih in je nakazala mnogo vprašanj. V začetku je bilo tudi precej dilem, 
ki pa so mogoče izhajale iz nepravilnega tolmačenja. Jasno je, da je združe- 
vanje dolgoročen proces, ki mu moramo posvečati posebno pozornost, da ne 
bi zašli v neprilike. 

Pri vsakem zakonu predvsem na področju kmetijstva vemo, da delujejo 
tudi škodljive silnice, ki bi hotele povzročiti preplah pri naših kmetijskih 
proizvajalcih. Uresničevanje tega zakona ni odvisno od drugih, ampak od samih 
proizvajalcev, tistih, ki še delamo na področju kmetijstva. - 

Imamo mnogo razlag o združevanju. Seveda bo to treba prilagajati tudi 
razmeram. Prav gotovo ga bomo drugače izvajali v ravninskih predelih kot 
v hribovskih predelih. Vemo, da so v ravninskih predelih pogoji za proizvod- 
njo ugodnejši in da se z majšim trudom več doseže. V hribovskih predelih se 
bo treba prav gotovo bolj posvetiti živinoreji. Seveda je združevanje bolj ote- 
ženo kot v ravninskem predelu. Ne gre pa za izgubo lastnine pri združevanju. 
Lastninska pravica je po zakonu zajamčena in ni treba, da se kdo za to boji. 
Gre za to, da imamo ponekod veliko število razdrobljenih parcel, da bomo 
te združevali, da bomo lažje strojno obdelovali polja in pomagali eden drugemu. 

Prav gotovo bo šel razvoj v to smer spontano in hitreje, če bomo kmečki 
proizvajalci imeli podporo celotne družbe. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Makovec! Besedo ima 
tovariš Alojz Bračič, delegat iz občine Celje! 

Alojz Bračič: Tovarišica predsednica, delegatke in delegati! V imenu 
naše delegacije predlagam nekaj pripomb k osnutku zakona o združevanju 
kmetov. 

V široki razpravi so bile že predložene pripombe k osnutku zakona o 
združevanju kmetov. V razpravah je bila podprta predvsem politična ideja, da 
bi se kmetje združevali zato, da ne bi bili zaradi lastnine sužnji zemlje in sa- 
mega sebe. Seveda pa morajo to tudi sami spoznati. Za to pa bo potreben do- 
ločen čas in seveda mora obstajati tudi določen interes. Če bo kmet za to za- 
interesiran, se bo gotovo odločil. 

Kmetje glede na nekatere izkušnje gledajo na združevanje kot na raz- 
laščanje in se boje, da ne bi izgubili lastnine nad zemljo. Res pa je, da zadnja 
leta kmete sili nuja, da se združujejo. Zlasti so se pričeli združevati zaradi 
dela, zaradi proizvodnih skupnosti in tako dalje. Lahko rečemo, da postopoma 
in počasi iz malega raste veliko. 

Gotovo je tudi ta zakon nujnost. Nujno je, da se s tem zakonom opredeli 
samoupravna vloga kmetov v naši socialistični družbi. Naša delegacija ta 
zakon o združevaju kmetov pozdravlja, saj načeloma rešuje najpomembnejše 
stvari glede združevanja kmetov. Gotovo pa ta zakon, ki ga danes sprejemamo, 
ne bo večen. Gotovo bodo potrebne korekture in dopolnitve. 
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Na sestanku delegacije smo predlagali tudi nekatere konkretne pripombe: 
K 14. a členu: Predlagamo, da se ta člen v skladu z varianto črta, ker pro- 

blematika, ki jo obravnava, ne sodi v ta zakon. 
K 35. členu: Sprejme naj se besedilo člena, ki bo v skladu z zakonom o 

združenem delu. 
K 43. členu: Sprejme naj se besedilo člena, ki bo primernejše. To besedilo 

naj bi se v začetku drugega odstavka glasilo: »V teh organizacijah kmetje so- 
delujejo pri skupnem gospodarjenju z gozdovi.« 

K 53. členu: V 2. odstavku naj se doda, da člani skupnosti ne odgovarjajo 
za obveznosti s svojimi zemljišči, pa tudi ne z ostalimi osnovnimi sredstvi 
za delo na kmetiji, če bi slučajno prišlo do likvidacije zadruge. Tako naj tudi 
kmet ne jamči za likvidacijo s svojimi osnovnimi sredstvi, ker mora naprej ži- 
veti, delati, pač pa jamči z rezultati svojega dela, z dohodkom, s tekočo pro- 
izvodnjo. To bi moralo biti tudi bolj poudarjeno. To je bilo sprejeto v javni 
razpravi kakor tudi v stališčih delegacije. 

K 53. členu: Sprejme naj se temeljno besedilo, brez 3. odstavka oziroma 
brez variante. 

K 85. členu: Soglašamo z varianto, da se četrti odstavek tega člena črta. 
K 95. členu: Ustreznejša je varianta k 3. odstavku. 
K 106. in 107. členu: Prvotno besedilo, je primernejše od predlagane 

variante. 
K 137. členu: 2. odstavek naj ostane. Kot so odbori ugotavljali, bi bilo mo- 

goče dobro, da se le določi, na koliko kmečkih proizvajalcev je lahko en dele- 
gat v občnem zboru zadružnikov ali združenih kmetov. 

K VI. poglavju, »Ugotavljanje celotnega dohodka in prihodka«: Soglašamo 
predvsem s pripombami Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj, zla- 
sti pa s pripombo k 110. členu, da združeni kmetje sami s samoupravnim spo- 
razumom brez družbene pomoči oziroma ob družbeni pomoči potrošnikov hrane 
sodelujejo pri oblikovanju sklada rizika v okviru družbenopolitičnih skupnosti 
za preskrbo prebivalstva z osnovnimi živili. Kjer so kmetje že tako slabo aku- 
mulativni, revni, ne morejo sami ustvarjati sklada rizika za pokrivanje izgube 
za tako široko proizvodnjo prehrane, kot je potrebna. Tu mora sodelovati ce- 
lotna družba. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala, tovariš Bračič! Besedo ima tovariš 
Stanko Hribernik, delegat iz občine Radlje ob Dravi! 

Stanko Hribernik: Spoštovano predsedstvo, tovarišice in tovariši 
delegati! Pripombe, ki so jih predlagali prejšnji delegati, so enake kot pri- 
pombe naše občine, zato jih bom oddal pismeno. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovariš Ivan Kovač, delegat iz 
Gornje Radgone, ki bo po poprejšnjem dogovoru razpravljal v imenu vseh 
štirih pomurskih občin, se pravi Murske Sobote, Ljutomera, Lendave in 
Radgone! 

Ivan Kovač: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite, da preberem to, kar smo v Pomurju pripravili v okviru Socialistične 
zveze občin Pomurja, v svetu za kmetijstvo in delovnih organizacijah k temu 
zakonu. 
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Razprava je bila usmerjena predvsem v to, ali so se in v kakšni meri 
upoštevala stališča s posvetovanja, ki ga je Pomurski medobčinski svet Socia- 
listične zveze delovnih ljudi Ljutomer organiziral 30. 6. 1978 o tezah za pri- 
pravo kmetijskih zakonov. Na osnovi razprave o osnutkih kmetijskih zakonov 
v občinah in na posvetovanju 23. 10. 1978 so bile sprejete naslednje ugotovitve, 
stališča in predlogi: 

V osnovi Medobčinski pomurski svet Socialistične zveze delovnih ljudi 
meni, da so osnutki usklajeni s težnjami, hotenji in predlogi iz javne razprave 
in da zaradi tega predstavljajo temelj za pripravo predlogov zakonov. Kljub 
tej oceni pa predlagamo, da se pri predlogih zakonov upoštevajo še naslednja 
stališča, ugotovitve in pripombe: 

K temu zakonu, ki je sedaj na dnevnem redu, k zakonu o združevanju 
kmetov dajemo naslednje predloge: 

K 14. členu: Enako kot Celje menimo, da je člen potreben in v skladu z 
javno razpravo, zato naj variantni predlog odpade. 

K 35. členu: Ta člen naj ostane, kar pomeni, da naj se varianta črta. Ob- 
stajajo namreč ocene, da bo ponekod pri ustanavljanju temeljnih zadružnih 
organizacij prihajalo do težav in v tem primeru bi bil tak družbeni dogovor 
primeren. 

K 40. členu: v 2. odstavku naj se za besedo »referendum« postavi pika, 
preostali del odstavka pa naj se črta. 

K 43. členu: Svet ocenjuje, da obvezno združevanje v gozdarstvu pomeni 
formalizem, ki ne prispeva k boljšemu povezovanju in doslednejšemu samo- 
upravnemu odločanju v gozdarstvu. Zato predlagamo uveljavitev variante, po 
kateri je članstvo kmetov v temeljnih organizacijah kooperantov, ki so v se- 
stavi gospodarskih organizacij, prostovoljno. Na tak način bi bile temeljne 
organizacije kooperantov v gozdarstvu izenačene z ostalimi organizacijami 
združenih kmetov. 

K 50. členu: Ta člen ureja skupnosti na podlagi pogodbe. V 2. odstavku 
je določeno, da ustanovitelji skupnosti lahko sklenejo samoupravni sporazum 
o dejavnosti, ki jo bo skupnost opravljala za svoje člane z organizacijo združe- 
nih kmetov ali drugo organizacijo združenega dela. Menimo, da določba »ali 
druge organizacije združenega dela« ni potrebna in da naj skupnosti na osnovi 
pogodbe sklepajo samoupravni sporazum samo z organizacijami združenih kme- 
tov. Na tak način bodo te skupnosti postale deli organizacij združenih kme- 
tov, v katerih bodo skupaj enakopravno prevzemale planske obveznosti in uve- 
ljavljale dohodkovne odnose. V skladu s to pripombo naj se spremenijo tudi 
1. odstavek 54. člena, drugi odstavek 73. člena ter 1. odstavek 67. člena. 

K 56. členu: Črta naj se drugi odstavek, ki določa, da za skupnosti, ki jih 
ustanovi dvoje ali več kmetov, ne veljajo določbe 54. člena. S 54. členom se 
pavzaprav povezujemo v skupnosti na osnovi pogodbe z družbeno organizira- 
nim kmetijstvom. Pri sedanji strojni in drugi skupnosti želimo doseči to, da v 
skupnosti na osnovi pogodbe ne morejo imeti dveh stališč. 

K 65. členu: Doda naj se določilo o obveznem vpisu skupnosti na osnovi 
pogodbe v register, ki ga vodi za kmetijstvo pristojni občinski upravni organ. 
To dopolnitev zahtevajo izkušnje, saj nekatere skupnosti upravljajo z velikimi 
sredstvi, pa tudi zajemanje dohodkov bi bilo lažje. 

K 74. členu: Doda naj se nov tretji odstavek, ki naj se glasi: »Organizaci- 
jam združenih kmetov, ki predstavljajo del teritorialno zaokrožene celote in v 
določenem območju načrtujejo ter organizirajo skupno proizvodnjo s kmeti, 
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morajo organizacije združenega dela, ki s posameznimi kmeti v tem območju 
tudi proizvodno sodelujejo, posredovati podatke zaradi medsebojnega sporazu- 
mevanja o pospeševanju načrtovane proizvodnje in urejanja odnosov pri kre- 
ditiranju, izobraževanju ter reševanju socialnih vprašanj združenih kmetov.« 

K 80. členu: 3. odstavek naj se črta. Uveljavi naj se variantni predlog. 
K 85. členu: Ostane naj varianta, kar pomeni, da se 4. odstavek tega člena 

črta. Upravni organ občine, ki je pristojen za kmetijstvo, namreč lahko na 
osnovi pooblastil v drugih členih vsak čas zahteva na vpogled samoupravne spo- 
razume in druge akte organizacij združenih kmetov. Evidenca nad temi samo- 
upravnimi sporazumi pa tudi ni potrebna. 

K 87. členu: Spremeni naj se 3. odstavek tako, da pogodba, sklenjena po 
tem členu, ne more biti sklenjena za dobo, krajšo od 10 let. 

K 95. členu: Predlagamo, da naj variantni predlog odpade. V temeljni 
zadružni organizaciji in temeljnih organizacijah kooperantov kmetov se mora 
pri odločanju uveljaviti načelo enakopravnosti članov in delavcev, ki naj te- 
melji na številu članov in delavcev. 

K 102. členu: Uveljavi naj se varianta, kar pomeni, da naj bodo temeljne 
organizacije zastopane v zboru delegatov v sorazmerju s številom članov in 
delavcev in v sorazmerju z ustvarjenimi dohodki v pretekli mandatni dobi. 

Gre namreč za sestavo zbora delegatov kmetijske zadruge, ki ima lahko 
organizirano kmetijsko ali drugo dejavnost v eni ali več temeljnih organizaci- 
jah združenega dela, kjer je zaposlenih manj delavcev in bi bila njihova ude- 
ležba v zboru delegatov, če bi upoštevali samo število članov in delavcev, 
premajhna. 

K 106. in 107. členu: Predlagam, da se varianti črtata. 
K 6. poglavju: Ugotavljanje in razporejanje celotnega dohodka in pri- 

hodka^ sta v osnutku primerno urejena. Ce bodo delegati pred zasedanjem 
skupščinskih odborov sprejeli v zvezi z ugotavljanjem in razporejanjem celot- 
nega prihodka in dohodka nove predloge, bo komisija za sklepe skupaj z dele- 
gati te predloge proučila in do njih zavzela stališče, ki jih bodo delegati na 
zasedanjih zborov v republiški skupščini pojasnili. 

K 137. členu: Upošteva naj se varianta. Drugi odstavek se v tem pri- 
meru črta. 

K 9. poglavju: Besedilo 108. člena lahko ustvari negotovost o bodočem 
obdavčevanju združenih kmetov, zaradi česar predlagamo, da se celotno 9. po- 
glavje črta. Ta material naj se obravnava v posebnih predpisih. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! 2eli se kdo besedo? Prosim, 
besedo ima tovariš Stojan Makovec! 

Stojan Makovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! O 14. členu je bilo mnogo razprave. Strinjam se s predlogom, da bi bil 
tudi združeni kmet vključen v sindikalno organizacijo, to je, da bi bil v sin- 
dikatu. To bo verjetno obravnaval tudi kongres Sindikatov in ta naj odloči. 

Pri vseh teh zakonih, ki jih danes obravnavamo, posebno podpiram sta- 
lišča in mnenja Zadružne zveze. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Glede Socialistične zveze in 
Sindikatov izhaja iz poročila Družbenopolitičnega zbora in iz današnje uvodne 
obrazložitve, da ni nobene potrebe, da bi njihovo delovanje opredeljevali v 
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zakonu. Vloga Socialistične zveze je jasno razvidna iz statuta. Glede Sindika- 
tov je bilo v današnji uvodni obrazložitvi tudi povedano, da je za kooperante 
po sklepu zadnjega kongresa v statutu že odprta možnost, da postanejo člani 
sindikata. 

Zeli morda še kdo razpravljati? Prosim, predstavnik Zadružne zveze Slo- 
venije! 

Franc Potočnik: Tovarišice in tovariši delegati! Novi zakon o zdru- 
ževanju kmetov sprejemamo hkrati z vrsto drugih kmetijskih zakonov, ki ce- 
lovito opredeljujejo odnos družbe do kmetijstva. Paket zakonov potrjuje od- 
ločenost naše družbe, da večkrat izraženo skrb in dobro voljo za razvoj kme- 
tijstva čimbolj jasno izrazi tudi v zakonodaji. 

Teža problemov v slovenskem kmetijstvu gotovo zahteva stalnost in sta- 
bilnost družbene akcije. Sami zakoni prav gotovo v celoti ne zagotavljajo raz- 
rešitve vseh vprašanj, zato bo stalna družbena pomoč pri njihovem razreše- 
vanju prav gotovo še naprej potrebna. Sedanja neugodna struktura našega 
kmetijstva, razparceliranost kmetij, staranje kmečkega prebivalstva, pomanj- 
kanje fizičnih delavcev, v družbenem sektorju pomanjkanje strokovnjakov, ki 
bežijo zaradi neugodnega položaja iz proizvodnje, so v določenem smislu po- 
sledica zanemarjanja kmetijstva v preteklosti. 

Sistem kontroliranih cen večine najpomembnejših kmetijskih proizvodov, 
ki pogosto povzroča, da le te občutno zaostajajo za stroški proizvodnje, zahteva 
od družbe, da na druge načine rešuje vprašanje ekonomskega položaja kme- 
tijske proizvodnje. Mislim, da bo zakon o intervencijah, katerega predlog tudi 
sprejema danes Skupščina, dajal možnost, da vsako leto sproti učinkovito re- 
šujemo najbolj pereča vprašanja v razvoju kmetijstva, ki izvirajo po eni 
strani iz sistema oblikovanja cen kmetijskih proizvodov in sredstev za pro- 
izvodnjo, po drugi strani pa iz strukture našega kmetijstva, ki zahteva posebej 
v hribovitih predelih posebno skrb. V teh predelih, kot smo slišali iz uvodne 
razprave tovariša Marenka, nam med drugim 300 000 ha zemljišč bolj ali manj 
že danes zarašča gozd. 

V razpravi v zadružnih organizacijah je bilo posebej poudarjeno vpraša- 
nje prostovoljnosti in ekonomskih motivov za združevanje. Zavzeto je bilo 
stališče, da naj se to načelo razširi tudi na gozdarske organizacije, to je na 
temeljne organizacije kooperantov, kjer je trenutno članstvo vseh lastnikov 
gozdov obvezno. To je bilo danes v razpravi že poudarjeno. 

Poseben poudarek je bil v razpravi v Zadružni zvezi dan celovitosti za- 
druge, temeljne zadružne organizacije in temeljne organizacije kooperantov, 
celovitosti vseh nalog in funkcij pri razvijanju kmetijstva. Prek take zadruge 
bo kmet lahko specializiral svojo proizvodnjo, povečeval tržnost in postajal 
člen v družbenem procesu proizvodnje hrane. Financiranje in kreditiranje pro- 
izvodnje prek hranilno-kreditnih služb v okviru zadrug ima v okviru celovite 
funkcije zadruge še poseben pomen, zato je pomembno, da tudi ta zakon, za- 
kon o združevanju kmetov, definira v osnovi položaj in funkcijo te dejavnosti 
oziroma službe, zlasti v luči dosedanjih rezultatov dela te službe. Novi zakon 
o hranilno-kreditnih službah bo moral predvsem razširiti, ne zoževati, delovno 
področje hranilno-kreditnih služb. 

V razpravi je bilo zavzeto tudi stališče, da v tem zakonu ni potrebno in 
smotrno opredeljevati načina obdavčevanja združenih kmetov. Predlagamo, 
v skladu s tem stališčem, da se določba o tem v 138. členu izpusti. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Ali želi še kdo razpravljati? 
(Nihče.) Ali želi mogoče predstavnik predlagatelja besedo? (Ne.) 

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

1. Osnutek zakona o združevanju kmetov se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva stališča Druž- 

benopolitičnega zbora, pripombe, predloge in mnenja, dana v poročilih de- 
lovnih teles Skupščine in zbora, pripombe občinskih skupščin in skupin de- 
legatov ter pripombe, dane v razpravi na seji zbora. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (61 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. Ugotavljam tudi, da je 
bil predlagani sklep sprejet v skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora, o 
čemer bom predsednico tega zbora še posebej obvestila. 

Prehajamo tako na 5. točko dnevnega reda, to je na osnutek 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih, ki ga je 
Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Ta je za svojega predstavnika določil tovariša Karmela Budihna, namest- 
nika in Lojzeta Senegačnika, pomočnika republiškega sekretarja za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano. 

Uvodno obrazložitev smo slišali na skupnem zasedanju. Tudi k tej točki 
dnevnega reda so bili povabljeni: Zadružna zveza, Kmetijsko-živilska raz- 
vojna skupnost, Skupnost starostnega zavarovanja kmetov, Zdravstvena skup- 
nost Slovenije, -Skupnost socialnega varstva Slovenije, Svet za vprašanja 
družbenoekonomskega položaja žensk pri Republiški konferenci SZDL Slove- 
nije, Odbor za kmečke žene pri Zadružni zvezi Slovenije in Zveza vodnih 
skupnosti Slovenije. 

Osnutek zakona ste prejeli. Kot gradivo ste prejeli tudi pripombe Sveta 
za družbenoekonomske odnose v kmetijstvu, gozdarstvu in na vasi pri Pred- 
sedstvu j Republiške konference Socialistične zveze Slovenije. 

Osnutek zakona so obravnavali: Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj, Odbor za urbanizem in Zakonodajno-pravna komisija, ki so zboru pred- 
ložili pismena poročila. Želita poročevalca Odbora tovariš Franc Zorman in 
predsednik Komisije dr. Lojze Ude poročili tudi ustno dopolniti? (Ne.) Hvala! 

Na podlagi vseh predloženih gradiv pričenjam razpravo. Besedo ima to- 
variš Viktor Herman, vabljen na sejo kot predstavnik Zveze vodnih skupnosti 
Slovenije. Prosim, tovariš Herman! 

Viktor Herman: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Ker Zveza vodnih skupnosti Slovenije ni prisostvovala razpravam v 
odborih, želi na tem zboru podati svoje stališče k zakonskemu osnutku. Zveza 
vodnih skupnosti ugotavlja, da so bile v celoti upoštevane pripombe Zveze 
glede definicije melioracij, ki jih obravnava zakonski osnutek v 97. členu, in 
glede načina financiranja posameznih ureditvenih del pri usposabljanju kme- 
tijskih zemljišč, ki jih obravnava zakonski osnutek v 105. členu. 

Zveza pa predlaga pripombo k 17. členu zakona glede variantnega pred- 
loga, ki določa, komu naj se plačuje del odškodnine za spremembo namemb- 
nosti kmetijskih zemljišč, ki se združuje na nivoju republike. Variantni pred- 
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log je ali Zvezi vodnih skupnosti ali Zvezi kmetijsko-zemljiških skupnosti. Do- 
sedanji zakon o kmetijskih zemljiščih in zakon o vodah ta problem nekako 
usklajujeta. Zakon o kmetijskih zemljiščih v 13. členu določa, da naj s sredstvi 
te odškodnine upravlja Zveza vodnih skupnosti Slovenije. Sredstva se smejo 
uporabljati strogo namensko za usposabljanje kmetijskih zemljišč. Zakon o 
vodah pa ima posebno določilo, na osnovi katerega mora Zveza vodnih skup- 
nosti organizirati poseben samoupravni organ za usposabljanje kmetijskih 
zemljišč, to je organ za melioracije, ki s sredstvi, zbranimi po določilih zakona 
o kmetijskih zemljiščih, vodi politiko melioracij v Sloveniji. 

Vloga odbora in naloge odbora so zajete v vseh samoupravnih aktih Zveze 
vodnih skupnosti Slovenije. Na osnovi teh nalog je odbor neposredno povezan 
z občinskimi zemljiškimi kmetijskimi skupnostmi, ki imajo v programu večje 
melioracijske posege, ter vodi in usmerja njihovo delo na tem področju. 

Ena od najpomembnejših nalog tega odbora pa je neposredna pomoč in- 
vestitorjem pri projektnih odločitvah, pripravi investicijsko-tehnične doku- 
mentacije in izvajanju melioracijskih del. Ta samoupravna organiziranost je 
nakazana tudi v organizacijski strukturi območnih vodnih skupnosti kot sa- 
moupravnih interesnih skupnostih za področje vodnega gospodarstva. V teh 
interesnih skupnostih imamo organizirane posebne odbore za melioracije, ki 
neposredno vplivajo na kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne programe me- 
lioracijskih del, zlasti glede sofinanciranja vodnih ureditev, to se pravi ure- 
ditev vodotokov za potrebe melioracij. Menimo, da je zveza v tem skoraj štiri- 
letnem obdobju, oziroma odbor pri Zvezi, te naloge uspešno izpolnjevala. Mi- 
slim, da lahko to potrdi tudi predlagatelj zakonskega osnutka. Trenutno ne 
vidimo razloga, zakaj bi melioracijsko dejavnost, ki spada kot panoga v vodno 
gospodarstvo, vključili v panogo kmetijstva in bi to službo, ki sicer izhaja iz 
obveznosti, ki jih nalaga zakon o kmetijskih zemljiščih, prenesli na neko orga- 
nizacijo, to je na Zvezo kmetijskih zemljiških skupnosti, ki jo šele usta- 
navljamo. 

Ce bo v bodoče tisti del sredstev odškodnin, ki se bo združeval na nivoju 
republike, prenesen v upravljanje Zveze kmetijskih zemljiških skupnosti, kot 
to predvideva variantni predlog, bo Zveza vodnih skupnosti Slovenije sicer 
skušala obdržati do sedaj doseženo sodelovanje s kmetijsko panogo, bojimo pa 
se, da bi zagnanost za financiranje ureditve vodotokov za potrebe melioracij 
zlasti pri območnih vodnih skupnostih spričo ogromnih nalog, ki jih imajo te 
glede financiranja oskrbe z vodo, čiščenja voda, utegnila upasti. Iz preteklosti 
nam je znano, da so se vse doslej izvedene hidromelioracije reševale na po- 
budo in v okviru vodnega gospodarstva ne pa kmetijstva. Takšna organiza- 
cija je bila vzpostavljena tudi po letu 1973 s sprejetjem zakona o kmetijskih 
zemljiščih in po letu 1974 s sprejetjem zakona o vodah. Kot predstavnik Zveze 
predlagam, da bi pri nadaljnjih obravnavah in odločitvah glede variantnega 
predloga upoštevali to stališče. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Mojmir 
Pustoslemšek, delegat iz Krškega! 

Mojmir Pustoslemšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in to- 
variši delegati! Zbori- Skupščine občine Krško in njena delegacija so na seji 
27. oktobra razpravljali o osnutku zakona o kmetijskih zemljiščih in pred- 
lagajo naslednje pripombe: 
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K 4. členu: v 4. odstavku naj se določi status zemljišč, ki so v lasti domov 
onemoglih in verskih ustanov. 

K 14. členu: v 2. odstavku je po našem mnenju najbrž redakcijska napaka. 
Vključiti je potrebno v ta odstavek še hladilnice, objekte za predelavo grozdja 
in objekte proizvodnih organizacij. 

K 15. členu: Predlog, da se na podlagi prijave fizične ali družbene pravne 
osebe, ki izkorišča rudnine, odmerja odškodnina, se v praksi slabo izvaja, ker 
se prijave odlagajo pogosto tudi po nekaj let. Zato bi bilo bolj primerno od- 
meriti odškodnino oziroma akontacijo že ob izdaji dovoljenja za izkoriščanje 
rudnin. 

K 25. členu: Dopolniti je treba 1. odstavek tako, da bi bilo potrebno ob 
izročitvi ponudbe poslati z vročilnico ponudbo tudi vsem mejašem ponujene 
parcele, da se s tem omogoči prednostna pravica nakupa. 

K 33. členu: Menimo, da je doba 10 let, da zemljišče preide v kmetijski 
zemljiški sklad, predolga in predlagamo, da se ta doba za neobdelano zemljišče 
skrajša največ na 3 leta. Kazni za neobdelano zemljišče bi morale biti z za- 
konom določene in ostrejše. 

Zbori občinske skupščine kot tudi delegacija so zelo pogrešali poglavje ka- 
zenskih določb, za katere menijo, da so izredno pomembne. 

Predsednica Silva Jereb: Besedo ima tovarišica Nada Mihajlovič, 
delegatka iz Kranja! 

Nada Mihajlovič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Skupina delegatov, ki delegira delegate v Zbor združenega dela in 
Zbor občin Skupščine SR Slovenije je ob sodelovanju strokovnih služb za po- 
samezna področja in po predhodni javni razpravi na svoji seji 25. 10. 1978 raz- 
pravljala o kompletnem paketu kmetijskih zakonov. Vse te predpise podpi- 
ramo. Predlagamo pa naslednje konkretne pripombe k osnutku zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih: 

K 4. členu: Varianta k 3. odstavku, ki se glasi: »Za glavno ali dopolnilno 
dejavnost po prvi alinei prvega odstavka tega člena se šteje dejavnost, ki daje 
tako vrednost proizvodnje in storitev, dosežene z osebnim delom v kmetijstvu, 
kot jo določi skupščina občine«, naj se upošteva. 

K 14. členu: 6. odstavek naj se glasi: »Odškodnino zaradi spremembe na- 
membnosti kmetijskega zemljišča odmeri v upravnem postopku občinski uprav- 
ni organ, pristojen za gradbene zadeve«. 

K 23. členu: Varianta, da se 2. in 3. stavek 6. odstavka črtata, naj se ne 
sprejme. 

K 29. členu: Postavlja se vprašanje darilnih pogodb za kmetijska zemlji- 
šča med občani, ki niso kmetje. Komu lahko podari zemljo občan, ki ni kmet, 
ima pa kmetijsko zemljišče? 

K 144. členu: Varianta, da se 3. odstavek črta, naj se ne sprejme. 
Predlagamo tudi daljši rok prilagoditve lastnine kmetijskega zemljišča iz 

1. alinee 10. člena zakona, ki naj se prilagodi določbam 4. odstavka 58. člena 
tega zakona. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Stojan 
Makovec, delegat iz Ajdovščine! 
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S t o j a n Makovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! V skupini delegatov v ajdovski občini smo razpravljali tudi o zakonu 
o kmetijskih zemljiščih. Tudi v javni razpravi je bilo pravzaprav največ pri- 
pomb k določbam, kdo je lahko kmet in kdo ne more biti kmet. Vse te pri- 
pombe smo že obravnavali tudi na Zadružni zvezi Slovenije, kjer smo pred- 
lagali konkretne rešitve. Te so bile skoraj vse upoštevane. 

V naši delegaciji, kamor smo povabili tudi predstavnika zemljiške skup- 
nosti in pa predstavnika kombinata oziroma kooperacije, je bila dana suge- 
stija, da naj bi vnesli v zakon, da pri kompleksni obnovi vinogradov in sadov- 
njakov ne bi čakali na urejanje teh zadev v katastru in zemljiški knjigi, ker 
so za urejevanje kompleksov potrebna približno tri leta. Kompleks naj bi se 
konkretno uredil, užival pa po novem. Kadar bi bilo razrešeno, bi pač bilo. 
Sedanje stanje naj ne bi bilo ovira, v nadaljnjem razdobju pa naj bi se stvari 
razreševale v zemljiški knjigi in katastru. 

Poudarjeno je tudi bilo, da bi se morale vodne skupnosti bolj angažirati 
pri uresničevanju tega zakona. Vodne skupnosti se pritožujejo, da imajo majhna 
sredstva. Mi pa smo prepričani, da se da s sredstvi, ki so, če se pravilno go- 
spodari, narediti tudi več. To ne velja samo za vodno skupnost, ampak za vse 
panoge gospodarstva in izven gospodarstva. To se pravi, da bi morali povsod 
in vselej bolj racionalno gospodariti. Pri urejevanju zemljišč je osnovni pogoj 
ureditev hudournikov, vodotokov itd. 

Pri razpravi o tem, kdo je lahko kmet in kdo ne, je bil zaključek, da naj 
bo kmet tisti, ki zemljo obdeluje s svojo družino, ne oziraje se na to, ali je 
lastnik zaposlen. Princip je, da naj bi bila zemlja obdelana čim bolje. Tudi 
predstavnica žena je menila, da bi morala tudi žena imeti status kmeta. Ampak 
v zakonu je navedeno, da ima status kmeta lahko tisti, ki je lastnik. S tem pa 
menim, da žena ni prikrajšana. Ce je mož kot lastnik zaposlen, torej pride 
domov in si pomagata. To se pravi, da ni bistvo, kdo je uradno lastnik, ampak 
da je tista zemlja obdelana. Tisti, ki ne živi tam, kjer ima zemljo, prav gotovo 
ne more biti kmet, torej ne more imeti statusa kmeta. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Makovec! Besedo ima 
tovariš Alojz Bračič, delegat iz Celja! 

Alojz Bračič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! K osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih 
zemljiščih predlagamo nekaj konkretnih predlogov, v načelu ga pa pozdrav- 
ljamo. Ko smo zakon sprejemali, verjetno nismo pričakovali, da bo tako kmalu 
narekoval spremembe. Zlasti na področju melioracij je veljavni zakon preozek. 
Tudi glede statusa kmeta je bilo mnogo dilem in pripomb. Glede zemljiškega 
maksimuma smo neprestano v dvomih, ali smo pravilno postavili najvišjo 
mejo ali ne. To vprašanje se postavlja tudi za nekmeta. Se vedno bodo na- 
sprotja med uporabniki prostora, zlasti med kmetijci, gozdarji in urbanisti in 
tudi drugimi strukturami, ki rabijo prostor. 

V 4. členu predlagamo, da se črta v 4. odstavku varianta. Precej razprave 
je bilo o tem, kaj je dopolnilna dejavnost in kaj je glavna dejavnost. Nešteto- 
krat smo se pogovarjali, ali je to 5000 din dohodka ali je to 20 000 din. Ce ima 
kdo 2 ha in pol vinograda, pridela na primer 3000—4000 1 vina. To je takoj 
60 000 din. To pa je že letni osebni dohodek delavca, ki ima povprečni dohodek 
okrog 3000 din. Vendar smo se strinjali s tisto tretjino osebnega dohodka v ob- 
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čini, čeprav bi bilo mogoče boljše v republiki, ker je neka občina industrijska, 
druga manj razvita, pa je osebni dohodek različen. 

V 12. členu bi bilo prav, da se z občinskim prostorskim planom predvidijo 
tudi površine za pogozdovanje in da se predvidi sistem financiranja pogozdo- 
vanja teh površin. 

V prvem odstavku 12. člena naj se dodajo opuščene kmetijske površine, 
predvidene za pogozditev. Na žalost se tudi tu predvideva, da bo vedno več 
kmetijskih površin, ki se bodo spontano zaraščale. Ce hočemo dobro gospo- 
dariti, je prav, da take površine načrtno pogozdujemo, da raste tisti les, ki ima 
vrednost, ne pa grmovje, ki nima nobene vrednosti. 

K 15. členu: Smiselno naj se popravi tudi določilo 15. člena, glede na 
drugi odstavek 14. člena. 

K 16. in 17. členu: 16. člen določa posebno odškodnino za zmanjšanje kme- 
tijske oziroma gozdne proizvodnje zaradi spuščanja večje koncentracije škod- 
ljivih snovi v zrak. Logično bi bilo, da odškodnino za zmanjšano gozdno pro- 
izvodnjo ocenjujejo gozdarski inšpektorji, za kmetijstvo pa kmetijski, ker so 
pač strokovnjaki. Odškodnina za zmanjšano gozdno proizvodnjo naj bi pri- 
padala skladu za biološka vlaganja v gozdove. Predlagamo torej, naj se 4. od- 
stavek glasi: »Odškodnino po prvem odstavku tega člena odmerja v upravnem 
postopku za kmetijske površine občinski upravni organ za kmetijstvo, za 
gozdove pa občinski upravni organ za gozdarstvo«. 

Drugi odstavek 17. člena naj se smiselno uskladi s pripombo k 16. členu. 
V 22. členu naj se sprejme varianta in naj drugi in peti odstavek ostaneta 

zaradi pravne varnosti oziroma urejenosti. 
Zlasti smo se zadržali tudi pri zemljiškem maksimumu. Ta ostaja dejansko, 

lahko rečemo, nespremenjen. Vprašanje pa je, kako bo z maksimumom tistih 
zemljišč, zlasti pa gozdov, ki jih imajo nekmetje. Kako jih bomo pravzaprav 
prenesli v družbeno lastnino in po kakšni ceni, da bo sprejemljiva za družbo in 
za občane. 

K 66. členu se predlaga, da za agrarne operacije družbene organizacije ne 
plačujejo taks in pa tudi ne davka na promet nepremičnin. Tu je treba dodati 
tudi združene kmete, saj tudi ti predstavljajo družbeno organizirano proizvodnjo. 

K 132. členu: Na koncu naj se doda besedilo: »in gozdarskih inšpekcij za 
področje gozdarstva«. Za področje gozdov se predlaga gozdarski inšpektor, ker 
menimo, da so gozdarski strokovnjaki za to bolj kvalificirani oziroma uspo- 
sobljeni. 

K 144. členu: Ta člen je zelo zavezujoč za gozdnogospodarske organizacije 
in bi bilo treba proučiti, ali se ne bi določila vnesla v spremembo zakona o 
gozdovih. Predlagamo, da se v prvem odstavku sprejme varianta, da se obseg 
zemljišč prilagodi v dveh letih, ne v enem, ker smo že pravzaprav imeli pet- 
letno obdobje, pa še nismo nič naredili. 

V drugem odstavku naj se smiselno vnesejo tudi gozdarstvo in gozdne 
organizacije. 

Predlagamo, da se črta tretji odstavek 144. člena, ker odškodnina ni 
ustrezna in je prenizka. V 4. odstavku je odškodnina, določena na osnovi 
desetletnega etata v gozdovih, prenizka. To je tako malo, da skoraj ne pomeni 
nobene odškodnine. To ni v skladu z višino pravične odškodnine po zakonu 
o razlastitvi. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Ivan Ko- 
vač, delegat iz Gornje Radgone, ki bo ponovno govoril v imenu vseh štirih 
pomurskih občin. Prosim! 

Ivan Kovač: K zakonu predlagamo naslednje pripombe: 
K 4. členu: V javni razpravi je bilo največ pozornosti posvečene oprede- 

litvi statusa kmetov. Težilo se je po natančni opredelitvi tega pojma. Ugotov- 
ljeno je, da ta cilj ni bil dosežen. Status kmeta po tem zakonu po pravilu 
lahko pridobi vsak lastnik zemlje. S temi določbami ne uveljavljamo načela 
zemljo tistemu, ki jo obdeluje. 

Pri tretjem odstavku naj se uveljavi variantni predlog, s čimer bomo 
okrepili vpliv skupščin občin na kmetijsko zemljiško politiko v občini. 

K 7. členu: Sporna je 4. alinea 1. odstavka. Po našem mnenju so viri zem- 
ljiške skupnosti tudi prispevki zavezancev davka od osebnega dohodka zemljišč, 
ki ležijo v melioracijskem območju. 

V 4. odstavku ni jasno, za kakšen prispevek gre, kaj nadomešča in v 
kakšni višini naj se predpiše. Ce gre za nove prispevke v melioracijskem ob- 
močju, utegnejo le-ti neugodno delovati na pripravljenost za melioracije. 
Sporna alinea naj se opusti ali pa sprejme po tehtnem premisleku in ob- 
razložitvi. 

K 11. členu: 3. odstavek naj se spremeni tako, da bo kmetijska zemljiška 
skupnost odločala o primernosti lokacije. Predlagatelj zakona naj pojasni, kaj 
razume pod pojmom »ljubiteljsko obdelovanje kmetijskega zemljišča«. Izraz se 
nam zdi neprimeren, saj ne opredeljuje niti zemljišča niti kmeta. 

K 14. členu: Drugi odstavek naj se spremeni tako, da bi se glasil: »Za spre- 
membo namembnosti kmetijskega zemljišča se ne šteje gradnja objektov za 
kmetijstvo.« Ostali del stavka naj se ne spremeni. S tako določbo bi se izognili 
nepotrebnemu naštevanju in razlaganju. 

V tem členu naj se v posebnem odstavku predpiše odškodnina zaradi 
drobljenja kmetijskih zemljišč in tako ustavi nadaljnje drobljenje zemljišč. 
Sicer pa smo v zvezi s prometom kmetijskih zemljišč, ki ga zakon obravnava 
v 3. poglavju, mnenja, da bi bil promet delov parcel za kmetijske namene s 
tem zakonom sploh prepovedan. Tako bi preprečili drobljenje parcel. 

K 15. členu: 1. odstavek tega člena naj se spremeni tako, da bo zajel tudi 
gramoz, opustil pa lončarsko glino. Med vsemi navedenimi rudninami lahko 
zagotovi pomembno odškodnino le eksploataciji gramoza. Lončarsko glino pa 
bi bilo potrebno oprostiti odškodnine, ker bi še bolj omejevala že tako upada- 
joč interes za to domačo obrt. 

K 18. členu: Določbe 4. odstavka so pomanjkljive. Začasno upravljanje 
kmetijskega zemljišča za dobo petih let je primerno le za njivske in travniške 
površine. Za trajne nasade, vinograde in sadovnjake, je ta doba za začasno 
upravljanje prekratka. Ta doba naj se za zemljišča, kjer so zasejani trajni na- 
sadi in kjer je bila izvršena obnova, podaljša na 25 let. 

K 19. členu: Ocenjujemo, da lastnikom zemljišč, ki prepuste zemljišče v 
začasno upravljanje, ne pripada povprečna odškodnina, temveč odškodnina, ki 
jo po lastnem preudarku določi kmetijska skupnost. 

K 20. členu: Predlagamo, da bi bilo potrebno proučiti, ali je določba 
v 20. členu primerna in potrebna. S takim odnosom odpade interes za odda- 
janje zemljišč v zakup. 

13* 
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K 25. členu: Zadnji, 6. odstavek se naj dopolni tako, da se šteje, da je 
odškodnina za gozd plačana, če je dedič gozd uporabljal 10 let in če je iz- 
koristil 10-letni posek. 

K 79. členu: Predlagamo, da se jasneje formulira določilo 1. alinee 2. od- 
stavka. Ni jasno, ali velja polovica površin vseh kmetijskih zemljišč v koma- 
sacijskem območju samo za zemljo kmetov po tem zakonu ali za zemljo vseh 
uporabnikov. Zavzemamo se za to, da se upošteva zemlja vseh uporabnikov. 

K 103. členu: Med ustanovitelje skupnosti za melioracije naj se vključijo 
tudi kmetijske in zemljiške skupnosti. V 5. in 6. odstavku naj se upošteva va- 
rianta. Melioracije naj torej z odlokom uvede Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije. 

K 12,1. členu: Ta člen naj vsebuje določbe iz tez 7/2 v naslednjem besedilu: 
»V skupni pašnik se vključijo zemljišča bivše agrarne skupnosti, če jih ni 

mogoče racionalno meliorirati v okviru kmetijske organizacije združenega dela 
v njivske ali travniške površine.« 

K 143. členu: Določba ni primerna zaradi novih pogojev, ki jih mora iz- 
polnjevati občan za status kmeta. Bilo bi primerneje, da občan pridobi ali 
izgubi status kmeta takrat, kadar se spremenijo pogoji, pod katerimi je ta 
status pridobil ali izgubil. 

K 144. členu: Predlagamo, da varianta odpade. 
K 150. členu: Rok za izdajo tehničnih navodil iz 3. odstavka 10. člena in 

96. člena tega zakona, to je eno leto, je predlog. Ker vsa zemljiška politika 
sloni na prostorski planih, se naj ta navodila izdajo v 3 mesecih po uveljavitvi 
zakona. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Kovač! Zeli še kdo 
-besedo? Besedo ima Franc Kenda, delegat iz Tolmina! 

Franc Kenda: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov, ki delegira delegate v Zbor občin Skupščine SR Slovenije 
iz Tolmina, je na sestanku delegatov dne 25. 10. 1978 sprejela naslednje pri- 
pombe k zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih: 

K 4. členu: V 3. točki podpiramo variantni predlog, kjer je predvideno, 
da vsaka občina za svoj primer določi višino dohodka, ki ga mora občan ustva- 
riti z dopolnilnim delom v kmetijstvu, da se mu prizna status kmeta. Naš pred- 
log se razlikuje od predlogov ostalih razpravljalcev zato, ker je naša občina 
hribovita, višinska občina. Pri nas se dohodek v kmetijstvu ustvarja 100% od 
živinoreje, in ne kot smo danes v uvodnem referatu slišali, 80%. Živinoreja, 
kot smo danes že velikokrat slišali, je glede cen v neenakopravnem ekonom- 
skem položaju. Glede na dosedanja merila, ki smo jih izoblikovali v občini 
za status kmeta, nam v zakonu določeni pogoji ne ustrezajo. 

K 23. členu: V tem členu je predvideno, da preidejo po določenem roku 
vsa zemljišča nekmetov, ki presegajo maksimum, po sili zakona v družbeno 
lastnino. Naša delegacija predlaga, da zemljišča nad maksimumom ne bi pre- 
šla v družbeno lastnino po sili zakona, ampak na osnovi predloga kmeta, 
kmetijske organizacije in kmetijske zemljiške skupnosti, ki ima interes za 
zemljišče. Predlagatelj bi lastniku tudi plačal odškodnino, ki mu pripada po 
tem zakonu. V naši občini, ki je po površini največja v Sloveniji, bo ogromno 
zemljišč prišlo pod udar določb 23. člena, če bi bil sprejet v takem besedilu. 
Dejstvo je tudi, da je interes za obdelavo zemljišča, razen v dolini in nepo- 
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sredni bližini, zelo majhen. V našem primeru bi torej povzročili pravcato pa- 
pirnato vojno, če bi morali podružbljati na tisoče zemljišč. (Povečati bi morali 
administrativni aparat pri referatu za premoženjsko-pravne zadeve pri skup- 
ščini, na zemljiški knjigi in drugod. Poleg tega nastopajo že sedaj problemi pri 
delitvi tistih parcel, ki po površini presegajo maksimum. S tem bi vplivali na 
še večjo razdrobljenost v kmetijstvu. 

K 140. členu: Določilo 2. odstavka tega člena bi bilo rigorozno za tiste 
občane in delovne organizacije v naši občini, ki iz katerega koli razloga še niso 
dobili lokacije za obnovo stanovanj in poslovnih prostorov, poškodovanih ob 
potresu v letu 1976. Po mnenju delegacije oziroma nekaterih delegatov bi se 
tako določilo lahko predvidelo po roku, ki je v tem zakonu določen za sprejetje 
občinskih prostorskih planov za tiste občine, ki do tega roka ne sprejmejo 
prostorskih planov. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Kenda! 2eli še kdo 
besedo? Prosim, besedo ima tovariš Savo Vovk, predsednik Skupščine občine 
Kočevje! 

Savo Vovk: Bistvo zakona o kmetijskih zemljiščih je verjetno 4. člen. 
Ko smo prvič v maju razpravljali o tem zakonu, smo ugotovili, da so predlogi, 
ki so dani, preveč togi. V SR Sloveniji niso vse občine enake. Tam, kjer živim, 
je dosti takih zemljišč, ki se zaraščajo kljub nekaterim akcijam, ki jih bomo 
danes ali v bodoče sprejeli. Zato naša delegacija meni, da je treba sprejeti 
formulacijo 4. člena tako, kot je predložena, brez variante. Menimo, da je 
treba tudi praktično voditi tako politiko, da bodo zemljišča obdelana, ne pa da 
se prepiramo o principih. Tudi ta zakon se bo prilagajal razmeram. Kadar bodo 
naša zemljišča bolje obdelana, ker bo ekonomski interes velik, bomo verjetno 
morali zamenjati nekatera zakonska določila. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Vovk! Prosim, besedo 
ima tovariš Nande Vode, delegat iz občine Kamnik! 

Nande Vode: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
V naši delegaciji smo tudi govorili o 4. členu in prišli do zaključka, da bi bila 
po vsej verjetnosti varianta k 4. členu boljša. Menili smo, da položaj kmetov 
v vseh občinah, pa seveda tudi v naši občini, ni popolnoma enak in je težko 
reči, da mora dohodek iz kmetijstva doseči V» povprečnega dohodka na zapo- 
slenega v določeni občini. Predvsem v hribovitih področjih je težje dosegati 
takšen dohodek. Vendarle pa smo imeli pred očmi to, da naj tisti, ki je že 
zaposlen, pa dela na svoji kmetiji in jo seveda tudi obdeluje, tam še nadalje 
ostane. Ce ne bi dosegel tretjine povprečnega dohodka, ne bi imel statusa 
kmeta. Lahko bi se zgodilo, ker ni interesentov za taka zemljišča, da bi ostala 
neobdelana ali pa slabše obdelana, kot so sedaj. Naša delegacija meni, da je 
treba prepustiti presojo občinski zemljiški politiki. To seveda ne pride v 
poštev v ravninskem predelu, kjer je ta dohodek kaj lahko doseči, ali pa, kot 
je tovariš prej rekel, na vinogradniškem področju, kjer je jasno, da se na 
majhnih površinah lahko doseže sorazmerno visok donos. 

Predsednica Silva Jereb: Še kdo želi besedo? (Nihče.) Ce ne želi 
nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme 
naslednji sklep: 
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1. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih 
zemljiščih se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in zbora, pripombe 
občinskih skupščin, skupin delegatov in pripombe, dane v razpravi na seji zbora. 

Kdor je torej za ta sklep, naj prosim glasuje! (61 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Predlagam še tale delovni sklep: 
Predlagatelj naj pozorno prouči tista vprašanja, na katera je bilo v raz- 

pravah še posebej opozorjeno. Tu mislim predvsem na status kmeta, na do- 
polnilno dejavnost in na tiste predloge, ki so različni od stališč delovnih teles 
Skupščine in zbora oziroma si med seboj nasprotujejo, in sicer ob sodelovanju 
Sveta za družbenoekonomske odnose v kmetijstvu, gozdarstvu in na vasi pri 
Republiški konferenci SZDL, po potrebi pa v predhodni fazi tudi ob sodelovanju 
delovnih teles Skupščine in zbora. 

Kdor je za ta sklep, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor1 soglasno sprejel predlagani delovni sklep. 

Prehajamo na 6. točko, dnevnega 'reda, to je na osnutek zakona 
o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane, ki ga je Skupščini predložil v 
obravnavo njen izvršni svet. 

Izvršni svet je za svoja predstavnika določil tovariša Karmela Budihno, 
namestnika in tovariša Lojzeta Senegačnika, pomočnika republiškega sekre- 
tarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Uvodno obrazložitev smo slišali na skupnem zasedanju. K tej točki dnev- 
nega reda so bili povabljeni: Zadružna zveza Slovenije, Kmetijsko-živilska 
razvojna skupnost Slovenije, Skupnost starostnega zavarovanja kmetov Slo- 
venije, Zdravstvena skupnost Slovenije, Skupnost socialnega varstva Slove- 
nije, Svet za vprašanja družbenoekonomskega in političnega položaja žensk 
pri Predsedstvu Republiške konference SZDL Slovenije in Odbor za kmečke 
žene pri Zadružni zvezi Slovenije. 

Osnutek zakona ste prejeli; prejeli ste tudi pripombe in predloge Sveta 
za družbenoekonomske odnose v kmetijstvu, gozdarstvu in na vasi pri Pred- 
sedstvu Republiške konference Socialistične zveze Slovenije. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose 
in razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni 
poročili. Ali želita poročevalec Odbora tovariš Franc Zorman in poročevalec 
Komisije dr. Lojze Ude poročili še ustno dopolniti? (Ne.) Hvala! 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Stanko Hribernik, delegat iz ob- 
čine Radlje ob Dravi. Prosim! 

Stanko Hribernik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! K 9. členu osnutka zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi 
hrane dajemo mnenje, da se opredeli tudi družbeni pomen ohranitve naselje- 
nosti v ožjem obmejnem območju, za katero so in bodo nujno potrebne po- 
sebne intervencije, zagotovljene in sofinancirane iz proračuna SR Slovenije in 
občin. O družbenem pomenu ohranitve naseljenosti obmejnih območij so spre- 
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govorili in zapisali v sklepe in stališča mnogi družbenopolitični dejavniki 
v naši republiki. Zato podajamo naslednjo kratko obrazložitev. 

V ožjem obmejnem območju živijo kmetje, katerih edina dejavnost je 
kmetijstvo, ki zaradi oddaljenosti od centrov, kakor tudi od pomembnih pro- 
metnih poti ali nevoznih poti, in nerazvitosti ni sposobno za tržno proizvodnjo. 
Poleg tega je meja pomemben dejavnik njihovega obstoja. Meja vpliva na že 
močno razseljenost prebivalcev teh področij. Za izboljšanje položaja in življenj- 
ske ravni v obmejnem območju bi bile potrebne intervencije za izgradnjo poti, 
električnega omrežja in bivalnih prostorov. Ker1 ne moremo pričakovati, da bo 
na izboljšanje in vzpostavitev pogojev življenja vplivala le gospodarska moč 
občine in regije, je neobhodno sofinanciranje. Kako težko je dvigniti, posebej 
pa še ohraniti naseljenost v odročnih predelih ob meji, smo se prepričali pri 
konkretni obnovi kmečkih domov tik ob meji, katero je izvajala republiška 
mladinska delovna akcija »Kozjansko li978«. 

Stroški gradbenega materiala so prav zaradi oddaljenosti in nedostopnosti 
terena večkrat tudi trikratno presegli ceno gradbenega materiala v dolini. Ce 
še upoštevamo, da je življenjska raven prebivalca ob meji izredno nizka v pri- 
merjavi z delavci v dolini, si ne moremo zamišljati, da bodo ti prebivalci brez 
dodatne pomoči še hoteli živeti v teh krajih. 

Predsednica Silva Jereb; Zeli še kdo razpravljati? Prosim, tovariš 
Makovec ima besedo! 

Stojan Makovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Predloženi zakon je zelo pomemben za nadaljnji razvoj tega področja. 
Zato ga je potrebno sprejeti. Takega mnenja je tudi delegacija občine Ajdov- 
ščina, ki je poudarila zlasti potrebo po subvencioniranju umetnih gnojil. Ce 
se bo do leta 1980 subvencioniranje odpravilo, bo to negativno vplivalo na 
proizvodnjo hrane. Ze danes je Jugoslavija na zadnjem mestu pri uporabi za- 
ščitnih sredstev in gnojil. In če bo hrane manj, bo še dražja. To se pravi, da 
intervencije morajo ostati. Zakon pa vsekakor podpiramo. 

Predsednica Silva Jereb: K besedi se je prijavil tovariš Lado Skra- 
ban, predstavnik Kmetijske, živilske razvojne skupnosti Slovenije! 

Vlado Škraban: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! K besedilu osnutka zakona o intervencijah v kmetijstvu in pri porabi 
hrane predlaga Razvojna skupnost dve dopolnitvi: 

1. Da bi se poleg nadomestil v proizvodnji v primerih, ko je organizaci- 
jam združenega dela ali združenim kmetom z ukrepi ekonomske politike one- 
mogočeno doseganje dohodka, predvidela možnost uveljavljanja intervencij 
tudi v primerih, če je kmetijskim proizvajalcem v varovanih območjih, bodisi 
da gre za vodne rezervate ali drugo, s predpisi omejena uporaba ustreznih 
agrotehničnih ukrepov, to je uporaba zaščitnih sredstev in umetnih gnojil in 
podobno in s tem doseganje tudi večjega dohodka. 

2. Da naj bi zakon predvideval tudi primere samoupravnega združevanja 
sredstev za doseganje ciljev, opredeljenih z zakonom, poleg virov, ki so že 
omenjeni. Organizacije združenega dela s področja klavniške industrije že 
sedaj plačujejo določen prispevek, ki je namenjen za premije v živinoreji. Po- 
dobno naj velja vnaprej. Zato bi bilo primerno, da bi se z zakonom ta pri- 
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spevek opredelil kot materialni strošek organizacij združenega dela oziroma 
izenačil s prispevkom za rizični sklad za mlekarstvo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Skraban! Zeli še kdo 
besedo? Besedo ima delegat iz občine Postojna tovariš Janez Sedej! 

Janez Sedej: Imel sem sicer namen postaviti delegatsko vprašanje, 
vendar njegova vsebina sodi k tej točki dnevnega reda. 

Različne oblike intervencij v kmetijstvu smo imeli že doslej. Prav tako 
so predvidene s tem zakonom za primere, ko je organizacijam združenega 
dela z ukrepi ekonomske politike onemogočeno doseči tolikšen dohodek, ki bi 
omogočal v okviru doseženega celotnega prihodka nadomestiti vrednosti in 
sredstva, uporabljena v reprodukcijskem procesu, zagotoviti reprodukcijo ob- 
stoječe materialne podlage dela in materialno osnovo samoupravljanja de- 
lavcev pri razporejanju sredstev za osebno, skupno in splošno porabo ter za 
razširitev materialne osnove dela, v okviru obveznosti, predvidenih s samo- 
upravnimi sporazumi o temeljih planov. S tega vidika je nujno potrebno 
opozoriti na zelo zaostreno problematiko družbene proizvodnje mleka. Šte- 
vilo farm se je v zadnjem obdobju močno zmanjšalo. Ostale so samo že na iz- 
razitih travniških območjih, na Postojnjskem, Kočevskem in še kje drugje. 

Sodobna prireja mleka je panoga z visokim organskim sestavom kapitala 
in z majhno možnostjo prožnega prilagajanja spremembam na trgu. Zato so 
odločitve o likvidaciji vsakega hleva zahtevne in pogojene s perspektivnim 
konceptom. Medtem pa imajo naše mlečne farme v okviru agrarne politike in 
razvijanja socialističnih družbenoekonomskih odnosov na vasi jasno vlogo in 
pomen. Zato so delovne organizacije, ki imajo v svojem sestavu mlečne farme, 
z mnogo entuziazma vztrajale pri tem konceptu in ves čas izboljševala tehno- 
loško raven prireje. Zato so danes uvrščene v vrsto dobro organiziranih ve- 
likih kmetijskih obratov v Evropi in v svetu. 

Družbena proizvodnja je stalna in tržna ter se v celoti razlikuje od zaseb- 
nega gospodarstva, katero se tržnim razmeram zelo hitro prilagaja. Torej gre 
za proizvodnjo, ki je imela in še ima zelo pomembno vlogo pri redni in za- 
nesljivi oskrbi potrošnih središč z mlekom, prav tako pa tudi pomembno vpliva 
na oblikovanje pokrajine in izkoriščanje zemljiških kapacitet. Farmska proiz- 
vodnja mleka je zaradi hitrega razvoja industrije zaostala in prešla v seda- 
njem času v fazo nujne pospešene izgradnje ter dobila status prednostne pa- 
noge v razvoju SR Slovenije. Modernizacija naj bi imela naslednje učinke: 
višja produktivnost krav, boljša kakovost mleka, večja učinkovitost pri prido- 
bivanju krme, kar je osnova za uspešno nadaljevanje družbene mlečne pro- 
izvodnje in jo že potrjujejo na novo zgrajene farme. 

Pri modernizaciji se farme neprestano srečujejo z neakumulativnostjo. 
Ker so prezadolžene, za odplačila velikih dolgov porabijo amortizacijo. S tem 
pa je njihova reprodukcijska sposobnost praktično izničena. Opozoriti je še 
treba na veliko fluktuacijo delavcev zaradi težavnih delovnih razmer. Odha- 
jajo predvsem dobri delavci, ostajajo pa tisti, ki jih drugod odklanjajo. Od- 
haja pa tudi strokovni kader, večkrat tudi zaradi navidezne brezizhodnosti 
položaja. Vse to negativno vpliva na proizvodnjo mleka. 

Neprestana rast stroškov terja vsakoletno objektiviziranje ravni stroškov 
in sprotno prilagajanje odkupne cene oziroma namenske premije. Potrebna 
je pač pomoč družbene skupnosti na področju kreditne in investicijske poli- 
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tike. Z določenimi ukrepi je potrebno odpraviti dosedanjo visoko zadolženost 
in s tem v zvezi visoke obremenitve z odplačili dolgov in obrestmi, ki poleg 
drugih stroškov tudi dražijo družbeno proizvodnjo mleka. Navedena dejstva 
zahtevajo čim hitrejše ukrepanje za rešitev te problematike, da bi lahko ohra- 
nili in posodobili to zvrst družbene proizvodnje in zagotovili redno oskrbo po- 
trošnikov in potrošniških centrov. 

Predlagamo, da Izvršni svet oziroma Skupščina SR Slovenije čimprej 
začne reševati tudi ta problem. Ta predlog daje skupina delegatov za Zbor 
občin iz občine Postojna. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Sedej! Želi še kdo 
razpravljati? Predstavnika predlagatelja? Tovariš Budihna ima besedo! 

Karmelo Budihna: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! K osnutku tega zakona in tudi prejšnjima zakonoma ste dali vrsto 
pripomb. Ni mogoče, da bi na vse vaše pripombe sedaj odgovarjal, jih spreje- 
mal ali polemiziral z njimi. Zaradi tega imam za svojo dolžnost, da povem, 
da bo predlagatelj te vaše pripombe skrbno proučil, jih upošteval, če so v 
skladu z intencijami tega zakona, in jih vgradil v predlog zakona. Prepričan 
sem, da bodo te pripombe zelo obogatile sedanjo vsebino zakonov in prispe- 
vale k čimboljšim besedilom. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo besedo? (Nihče.) Ce ne želi 
nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme na- 
slednji sklep: 

1. Osnutek zakona o intervencijah v kmetijstvu in pri porabi hrane se 
sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in zbora, pripombe 
skupin delegatov in pripombe, dane v razpravi na seji zbora. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (60 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Odrejam pol ure odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.15 in se je nadaljevala ob 12.50.) 

Predsednica Silva Jereb: Tovarišice in tovariši! Nadaljujemo sejo 
zbora. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o sistemu obrambe pred točo, ki ga je Skupščini predložil v ob- 
ravnavo njen izvršni svet. 

Izvršni svet je za svoja predstavnika določil tovariša Karmela Budihno, 
namestnika in tovariša Lojzeta Senegačnika, pomočnika republiškega sekre- 
tarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Uvodno obrazložitev smo poslušali 
na skupnem zasedanju. 
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Tudi k tej točki dnevnega reda so bili povabljeni: Zadružna zveza Slove- 
nije, Kmetijsko-živilska razvojna skupnost Slovenije, Skupnost starostnega 
zavarovanja kmetov, Zdravstvena skupnost Slovenije, Skupnost socialnega 
varstva, Odbor za kmečke žene pri Zadružni zvezi in Svet za vprašanja druž- 
benoekonomskega in političnega poločaja žensk pri Predsedstvu Republiške 
konference Socialistične zveze. 

Predlog za izdajo zakona ste prejeli skupaj s tezami za osnutek zakona. 
Obravnavala sta ga Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj in Zako- 
nodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Ali želita 
poročevalec Odbora tovariš Franc Zorman in predsednik Komisije dr. Lojze 
Ude poročili tudi ustno dopolniti? (Ne.) Hvala! 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Mojmir Pustoslemšek, delegat iz 
Krškega. Prosim! 

Mojmir Pustoslemšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in to- 
variši delegati! Zbor občinske skupščine ter delegacija so na seji dne 27. 10. 
razpravljali o predlogu za izdajo zakona o sistemu obrambe pred točo in imajo 
naslednja stališča in predloge: 

Glede na nekatere znane letošnje situacije zbori izražajo pomisleke pred- 
vsem o učinkovitosti delovanja tega sistema v območju zračnih koridorjev le- 
talskih linij in tudi v okolici letališč. Hkrati predlagamo, da se v okviru si- 
stema obrambe pred točo poenoti sistem zvez, to je, da se v ta sistem vključijo 
tudi sredstva zvez civilne zaščite, ker je tudi obramba pred točo del obrambe 
pred naravnimi nesrečami. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Ali želi še kdo besedo? Ce ne želi nihče 
več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme na- 
slednji sklep: 

(1. Predlog za izdajo zakona o sistemu obrambe pred točo se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in zbora in pri- 
pombe, dane v razpravi na seji zbora. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o preživninskem varstvu kmetov, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo 
njen izvršni svet. 

Izvršni svet je za svoja predstavnika določil tovariša Karmela Budihno, 
namestnika in tovariša Lojzeta Senegačnika, pomočnika republiškega sekre- 
tarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Uvodno obrazložitev smo slišali. 

Tudi k tej točki so bili povabljeni: Zadružna zveza, Kmetijsko-živilska 
razvojna skupnost, Skupnost gospodarskega zavarovanja kmetov, Zdravstvena 
skupnost, Skupnost socialnega varstva, Odbor za kmečke žene pri Zadružni 
zvezi in Svet za vprašanja družbenoekonomskega in političnega položaja 
žensk pri Predsedstvu Republiške konference SZDL. 
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Osnutek zakona ste prejeli. Prejeli ste še pripombe in predloge Sveta za 
družbenoekonomske odnose v kmetijstvu, gozdarstvu in na vasi pri Predsed- 
stvu Republiške konference Socialistične zveze. 

Osnutek zakona sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni po- 
ročili. Želita poročevalec Odbora tovariš Franc Zorman in predsednik Komisije 
dr. Lojze Ude poročili še ustno dopolniti? (Ne.) Hvala! 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Jože Pratengrazer, predstavnik 
Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov SR Slovenije! 

Jože Pratengrazer: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Osnutku zakona o preživninskem varstvu kmetov je bila v javni raz- 
pravi posvečena precejšnja pozornost. To tudi ne preseneča, saj se zakon prav- 
zaprav dotika dveh zelo občutljivih vprašanj slovenskega kmetijskega prosto- 
ra, to je na eni strani pridobivanja kmetijskih zemljišč za družbene namene, 
na drugi strani pa posega v razreševanje zaostrene socialne problematike 
na vasi. 

Tudi v Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov smo o tem osnutku 
dokaj tehtno in poglobljeno razpravljali in dali tako načelne kot tudi kon- 
kretne pripombe. Konkretnih pripomb ne bi navajal, ker smo jih že posredo- 
vali Odboru za družbenoekonomske odnose in razvoj našega zbora, ki jih je v 
celoti sprejel in jih imate danes v poročilu pred seboj na klopi. Tudi priporo- 
čilo vašega odbora, da naj se določene nejasnosti, ki so izvirale iz naših pri- 
pomb, uskladijo z vsemi zainteresiranimi, se izvaja. Pred kratkim smo imeli 
na Sekretariatu za kmetijstvo usklajevalni sestanek, na katerem smo skušali 
najti skupen jezik o vseh bistvenih vprašanjih, in lahko rečem, da smo v tem 
dodobra uspeli. 

Dotaknil bi se pa rad nekaj načelnih pripomb, ki imajo tako težo, da je 
prav, da o njih spregovorimo. Gre predvsem za naslednje načelne pripombe: 

Ugotavljamo, da ima zakon enostranski pristop k razreševanju socialne 
problematike na vasi. Namreč samo v primeru, da je družba zainteresirana za 
kmetijsko zemljišče, je kmetu zagotovljena pokojninska pravica. Kadar pa ta 
družbeni interes ne obstaja, po tem zakonu te pravice kmet nima. Vprašanje 
je, ali je sploh v Sloveniji, v tej majhni deželi kakšno zemljišče, za katero 
družba ne more biti zainteresirana, upoštevajoč še njene interese glede var- 
stva okolja, predvsem pa na področju splošnega ljudskega odpora. Tu mislim 
predvsem na hribovita, manj razvita obmejna območja, ki so med NOB naj- 
več dala. 

Drugo je vprašanje, ali je prav, da sedaj, ko se je socialna problematika 
na vasi tako močno zaostrila, sprejemamo samo delne rešitve. Ali ne bi bilo 
bolj prav, da jo rešujemo v celoti. To vprašujem predvsem zaradi tega, ker 
smo pred kratkim imeli skupščino starostnega zavarovanja in so delegati od- 
ločno zahtevali, da na to problematiko opozorimo zbore Skupščine. 

In tretja stvar. Ko želimo s tem zakonom pridobiti v družbeno lastnino 
predvsem kvalitetna kmetijska zemljišča, ah je prav, da kot osnovno in mini- 
malno preživnino zagotavljamo preživnino samo v višini starostne pokojnine, 
za katero pa vemo, da je tako majhna, da ji niti pokojnina ne moremo reči. 
V javni razpravi je bilo odločno zahtevano, da naj bo preživnina vsaj tako 
velika, kakor je mejni znesek najnižjih pokojninskih prejemkov iz delavskega 
zavarovanja. 
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Tovarišice in tovariši! To je nekaj načelnih pripomb, ki so po vsebini tako 
tehtne, da je prav, da jih proučite. Lahko rečem, da bo nakopičena socialna 
problematika pri nas na vasi slej ko prej z vso ostrino terjala rešitev, predvsem 
v interesu slovenske družbe. Vprašanje je, ali hočemo preprečiti, da nam tista 
hribovita in nerazvita območja in obmejna območja, ki so med NOB največ 
pretrpela, ki so nudila zavetje našim borcem in brigadam, ne bodo popolnoma 
izumrla. Moramo biti previdni, da nas čas ne bo prehitel, da ne bomo začeli 
reševati takrat, ko tam ne bo več kaj reševati. 2e sedaj je malo! 

Tovariš sekretar je v uvodu rekel, da je to samo kamenček v mozaiku 
reševanja socialnih problemov. Mislim, da se bo temu kamenčku moralo čim- 
prej pridružiti še več kamenčkov, da bomo ta mozaik zaključili. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Vera 
Vezovnikova, delegatka iz občine Koper! 

Vera Vezovnik: Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR 
Slovenije iz občine Koper je 25. oktobra obravnavala osnutek zakona o pre- 
živninskem varstvu kmetov in tudi poročilo Odbora. Gradivo za ureditev so- 
cialnega varstva kmetov je obravnaval tudi zbor krajevnih skupnosti na seji 
16. oktobra. Skupno mnenje, tako skupine delegatov kot zbora krajevne skup- 
nosti, je, da je v predloženem osnutku zakona še cela vrsta nerazčiščenih vpra- 
šanj, ki jih je treba razrešiti pred pripravo predloga zakona. 

Poleg tega da v celoti podpiramo tehtne pripombe, ki jih je k osnutku 
predložil Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj, imamo še naslednje 
pripombe: 

1. Iz poglavja, ki ureja pridobitev preživnine, ni razvidno, kaj se zgodi 
kmetu, če je po vseh predpisanih pogojih pripravljen oddati zemljo, družbeno 
pravna oseba pa zanjo ni zainteresirana. Vprašanje je torej, ali bo zakon ščitil 
tudi takega kmeta, ali pa bo pravica do preživnine pogojena z navedeno za- 
interesiranostjo oziroma s pogodbo, ki naj jo skleneta kmet in družbena 
pravna oseba. 

2. Vprašanje tržne vrednosti zemljišča odpira več problemov. Eden od teh 
je zlasti ta, da je trenutno vrednotenje zemlje res zelo zelo tržno. iNamreč dolo- 
čeno zemljišče lahko visoko ovrednotimo ali pa ga popolnoma razvrednotimo. 
Odvisno je, kje se nahaja. Ce je zazidalno, ima zelo visoko ceno in kmetje tako 
zemljišče zelo dobro vnovčijo. Menimo, da bi moral zakon to preprečevati. 
Taki kmetje običajno ne bodo zainteresirani za preživnino. Nekaj drugega pa 
je v hribovitih ali bolj odročnih predelih. S takimi primeri se srečujemo in se 
bomo srečevali v koperski občini. Glede na to ugotavljamo, da ta zakon so- 
cialnega položaja precejšnjega števila kmetov ne bo rešil ugodno. 

In tretjič, določila o višini preživnine naj bodo konkretizirana. Predstav- 
nik socialnega skrbstva občine Koper je zbor krajevnih skupnosti opozoril 
zlasti na določbe sporazuma o kriterijih za dodeljevanje družbenih denarnih 
pomoči, ki so ga sprejele občinske skupščine v Skupščini socialnega skrbstva. 

Po tem sporazumu znašajo v tekočem letu minimalne družbene podpore 
1180 dinarjev. Predlagamo torej, naj sestavljalec predloga zakona o preživnin- 
skem varstvu kmetov upošteva določbe tega sporazuma, da ne bi nastala ne- 
skladja, tako glede višine denarne pomoči oziroma preživnine kakor tudi 
glede starosti upravičencev do te preživnine. Na eni strani srečujemo mejo 
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60 let starosti, na drugi pa se srečujemo z mejo 65 let starosti. Torej menimo, 
da bi moralo biti tudi to usklajeno. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovarišica Vera! Besedo ima 
tovariš Stanko Hribernik, delegat iz občine Radlje ob Dravi. Prosim! 

Stanko Hribernik: Tovarišice in tovariši delegati! Tudi pri tej 
točki so me delegati prehiteli. Zato razprave ne bom ponavljal. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa tovariš Hribernik! Upoštevali 
vas bomo. Zeli še kdo besedo? Besedo ima Jože Lipič! 

Jože Lipič: Tovarišice in tovariši! O zakonu o preživninskem varstvu 
je bila razprava v organizacijah Socialistične zveze vseh pomurskih občin, 
ki so tudi dale nekatere pripombe in predloge. O osnutku zakona je bila prav 
tako organizirana razprava v vseh pomurskih občinah ter so o njem razprav- 
ljali tudi zbori občinskih skupščin. Predloge iz teh razprav smo poenotili na 
ravni pomurskega medobčinskega sveta Socialistične zveze delovnega ljudstva. 
Ugotovili smo tudi, da predlagatelj nekaterim predlogom iz razprav ni posvetil 
zadovoljive pozornosti. Ne glede na navedeno menimo, da osnutek zakona po- 
sega na pomembno področje socialne varnosti ostarelih. Zato ga podpiramo, 
hkrati pa predlagamo naslednje opredelitve oziroma dopolnitve: 

Medobčinski svet ima k osnutku zakona predvsem pripombo, da je pre- 
živnina za oddano zemljišče prenizka. Tam kjer je družbeni interes za nakup 
zemlje, je njena prometna vrednost že sedaj tako visoka, da preživnina ne bo 
dosegla niti zneska, ki ga daje obrestna mera glavnice. Zato bi morala biti 
preživnina vsaj tako visoka, kot je minimalna delavska pokojnina. 

Pri 1. odstavku 46. člena smo posvetili pozornost vprašanju, ali je nujno, 
da morajo dati nujni dediči soglasje, medtem ko tako soglasje ni potrebno pri 
običajni prodaji zemljišča. Zavzemamo se za variantni predlog, to je za 0,50 ha, 
kar je celo manj, kot imajo lahko po zakonu zemlje nekmetje. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Lipič! Besedo ima to- 
variš Kenda Franc, delegat iz Tolmina! 

Franc Kenda: Tovariši in tovarišice delegati! Na seji naše delegacije 
sta bili izpostavljeni v zvezi s tem zakonom dve vprašanji. 

O prvem vprašanju je bilo veliko govora že pred menoj. Želim poudariti, 
zaradi večje teže, da tudi pri nas družbene pravne osebe niso zainteresirane 
za nakup zemlje. Zaradi tega je za nas brez prave vrednosti. Poudarjam, v 
imenu naše delegacije, da bi bilo treba to vprašanje rešiti tako, da bi bila 
dovolj samo pripravljenost kmeta za oddajo zemljišča, ne pa tudi zainteresi- 
ranost družbene pravne osebe. 

Drugo vprašanje se nanaša na zakon o pokojninskem zavarovanju kme- 
tov. Na predlog delegata, ki zastopa kmetijske proizvajalce v naši delegaciji, 
sem se obvezal, da bom dal naslednji predlog. Z zakonom, ki je v obravnavi, 
bomo uredili socialna vprašanja kmetov, ki bodo dali zemljišče. Imamo pa 
tudi stare kmete, ki s formalno pravnih vidikov niso lastniki zemljišč, so pa 
delali na zemlji vse življenje. Taki kmetje niso upravičeni do pomoči, bi pa 
bili, če bi imeli samo eno parcelo v izmeri nekaj metrov. Hvala. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Kenda! Želi še kdo 
besedo? Besedo ima tovariš Stojan Makovec, delegat iz Ajdovščine! 

Stojan Makovec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Delegacija občine Ajdovščina je resno obravnavala predloženi zakon in 
me zadolžila, da o njem razpravljam. 

Naša občina je že doslej, če tako rečem, nezakonito izvajala ta sistem. 
Kdor je prostovoljno odstopil družbi ali zemljiški skupnosti zemljišče, je do- 
bival redno vsak mesec določen znesek za preživljanje. Višina zneska pa je 
bila odvisna od vrednosti posestva. Jasno pa je, da bo potem, ko bo ta zakon 
sprejet, še več ostarelih kmetov pripravljenih oddati zemljišče v družbeni 
sklad. Zato se moramo spraševati že sedaj, ali imamo občine dovolj sredstev 
za preživnine. Težko bo namreč reševati socialne probleme ostarelih, ki žive 
v hribovitih predelih in so ostali sami, brez svojcev, to se pravi brez nasled- 
nikov in podpornikov. 

Teh problemov verjetno samo s tem zakonom ne bomo mogli rešiti. Po- 
trebne bodo še druge sistemske rešitve, da se bodo ti ljudje lahko preživljali. 
Prav gotovo bomo pri reševanju te problematike srečali primere, ko bodo ho- 
teli sinovi ali hčere prevreči breme preživljanja staršev na družbo. Tudi to 
vprašanje moramo ponovno urediti tako, da je najprej dolžnost svojcev, da 
preživljajo ostarelega. So primeri, ko se svojci izmikajo, ko pa ostane zemlja 
brez lastnika, so prvi, ki se tožarijo za zemljišče. 

Drugo vprašanje je, kakšna bodo stališča skupščin pri reševanju konkret- 
nih zadev. Nekdo, ki je oddal zemljo, bo dobil na primer od 500 do 600 din na 
mesec, sedaj pa dobiva socialno podporo v višini 1200 din. V takih primerih 
socialna podpora ne bi smela biti razveljavljena. Nekateri pravijo, da so zem- 
ljiške skupnosti dolžne zemljišča prevzeti in plačevati preživnine. V tem pri- 
meru je vprašanje, odkod bodo skupnosti vzele denar. 

To se pravi, kot sem že omenil, vso zadevo je treba sistemsko reševati. 
Potrebnost zakonske ureditve podpiramo, ker bo starejšim onemoglim omogo- 
čila humano preživljanje. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Razpravo je pismeno predložila tudi tova- 
rišica Jožica Heberjeva, delegatka iz Dravograda. Nanaša se na možnosti pri- 
dobivanja preživnine za kmete, ki žive v hribovitih in obmejnih predelih. Zeli 
še kdo besedo? (Nihče.) Izjavo predstavnika predlagatelja, da bo vse prtedloge 
in pripombe pozorno proučil, smo že slišali. 

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

1. Osnutek zakona o preživninskem varstvu kmetov se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in zbora, pripombe 
skupin delegatov in pripombe, dane v razpravi na seji zbora. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na osnutek stališč, 
sklepov in priporočil za oblikovanje in izvajanje politike na področju družbene 
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prehrane v SR Sloveniji, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo njen iz- 
vršni svet. 

Izvršni svet je za svoja predstavnika določil tovariša Karmela Budihno, 
namestnika in tovariša Lojzeta Senegačnika, pomočnika republiškega sekre- 
tarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Uvodno obrazložitev smo slišali. K tej točki dnevnega reda so bili posebej 
povabljeni: tovarna Kolinska, Centralni zavod za napredek gospodinjstva, Po- 
slovno združenje živilske industrije Slovenije, Svet za vprašanja družbeno- 
ekonomskega in političnega položaja žensk pri Predsedstvu Republiške kon- 
ference Socialistične zveze in Društvo strokovnih in predmetnih učiteljev 
gospodinjstva. 

Osnutek stališč, sklepov in priporočil ste prejeli. Obravnavala sta ga Odbor 
za družbenoekonomske odnose in razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki 
sta zboru predložila tudi pismeni poročili. Ali želita poročevalca Odbora to- 
variš Franc Zorman in predsednik Komisije dr. Ude poročili še ustno dopolniti? 
(Ne.) Na podlagi vseh gradiv pričenjam razpravo. Besedo ima tovarišica 
Geli Marinc-Setina, predsednica Društva predmetnih in strokovnih učiteljev 
gospodinjstva Slovenije. Prosim! 

Geli Marinc-Šetina: Spoštovana tovarišica predsednica, spošto- 
vani tovariši delegati! Zahvaljujem se, da je Društvu predmetnih in strokovnih 
učiteljev gospodinjstva Slovenije dana možnost, da vas seznani s problema- 
tiko, težavami in celo z nerazumevanjem, s katerim se srečuje pri svojem 
delu. 

Z zadovoljstvom ugotavljamo, da je lahko delati na podlagi take dobre 
informacije, ki jo je pripravil Sekretariat Izvršnega sveta, in skrbno ponude- 
nega osnutka stališč in sklepov Skupščine. 

Društvo združuje strokovnjake s tega področja v skrbi, da pomagajo lju- 
dem organizirati gospodinjstvo v dobi preobrazbe družine iz njenih ozkih 
okvirov v širši prostor velike družine v okviru krajevne skupnosti, ob razume- 
vanju bližnjih in širših družbenih problemov. Naši učitelji učijo prehrano v 
okviru predmeta gospodinjstvo na osnovnih, srednjih in višjih šolah. Vodijo 
prehrano učencev na osnovnih šolah, v zavodih in internatih, se vključujejo 
v vzgojo in izobraževanje o prehrani v krajevni skupnosti in se povezujejo z 
raznimi dejavniki, npr. z zdravstvom, delavskimi univerzami, kmetijsko po- 
speševalnimi službami, skratka z vsemi, ki imajo področje prehrane v svojem 
programu. 

Se leta 1966 je bilo na šolah okoli 450 učiteljev, ki so poučevali gospo- 
dinjstvo v zadnjih štirih razredih osnovne šole. Potem je bil predmet ukinjen 
v petem in šestem razredu, ure pa zmanjšane v zadnjih dveh razr'edih.^ Go- 
spodinjske učilnice so preuredili za druge namene. 1972. leta je učilo na šolah 
le še nekaj nad 100 učiteljev. Vodenje šolske prehrane ni bilo ovrednoteno kot 
pedagoško delo. In strokovnjaki tega področja so si morali poiskati delo drugje 
ali pa se usposobiti za druge predmete. 

Višja gospodinjska šola v Grobljah, ki je bila ustanovljena za izobraževa- 
nje teh učiteljev, je delovala le nekaj več kot 10 let. Ukinjena je bila 1976. leta. 

Dve šolski leti je bil predmet celo izbiren s tehnično vzgojo. Pokazalo se 
je, da so se pretežno dekleta vpisovala na gospodinjstvo in tako se je področje 
feminiziralo. Na pritisk terena je strokovni svet Zavoda za šolstvo sprejel 
sklep, da je od letošnjega šolskega leta predmet zopet obvezen v 7. in 8. raz- 
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redu osnovne šole po eno uro tedensko. Pričakujemo, da bo to našlo ustrezno 
razumevanje v zakonodaji. Zaradi potrebe in utemeljitev, zopet s terena, je 
leta 1975 Pedagoška akademija v Ljubljani zopet uvedla šolanje gospodinjstva 
z biologijo, zaenkrat še improvizirano glede praktičnega usposabljanja. Z iz- 
gradnjo nove pedagoške akademije pa bodo ti objektivni pogoji tudi urejeni. 

Ugotavljamo, da je vsak državljan v sistemu obveznega šolanja deležen 
vzgoje in izobraževanja o prehrani le v 8. razredu, kar je premalo glede na 
pomen prehranjevanja na zdravje človeka. Čudno je, da v celotno usmerjeno 
izobraževanje gospodinjstvo sploh ni prišlo. Celo ko je prešla vzgojiteljska šola 
v usmerjeno izobraževanje, je bilo predmetu vzeto nekaj ur. Zmotno je mne- 
nje, da lahko učenec, dijak ali študent pridobi znanje o prehrani pri biologiji 
in kemiji. Zgolj teoretično elementarno znanje o prehrani človeka je vsekakor 
premalo za življenje. Človek potrebuje praktično znanje o prehranjevanju, 
saj to zahteva od nas naš vsakdan. 

Jeorija na primer uči, da potrebujemo 10% beljakovin in 20 %—30 % 
maščob, ne vemo pa, kako to pripraviti za cenen in zdrav obrok. 

Družinska vzgoja o kulturi prehranjevanja pa žal bolj sloni na tradiciji 
kot pa na trdnih, znanstvenih načelih iz aplikativne znanosti o prehrani. 

V vzgojno-varstvenih zavodih, v katere je žal vključenih še premalo pred- 
šolskih otrok, je prehranske vzgoje premalo. Tu bi se morala popraviti in do- 
polniti družinska prehranska vzgoja, največkrat pa je vzgojitelj vse premalo 
usposobljen za ta vzgojni proces. Mala šola bi lahko zapolnila to vrzel, pa na 
žalost tudi ta ni usposobljena. Učitelji, ki končajo pedagoško akademijo ali filo- 
zofsko fakulteto, nimajo ustreznega predmeta, ki bi jim posredoval teoretična 
in praktična znanja o prehrani, da bi jih lahko aplicirali in priredili za vzgojo 
otrok. Tako nastaja vrzel v vzgoji o prehrani od prvega do 7. razreda. 

Celodnevna šola je ovrednotila vodenje prehrane učencev. Učitelji gospo- 
dinjstva pa naj bi vodili celotno prehrano učencev tako, da bi usmerjali pre- 
hranjevanje v družini s stiki s starši in v sodelovanju z zdravstveno službo. 

Omenila bi še šole za kmečke proizvajalce. Tu naj bi imela prehrana po- 
membno vzgojno in izobraževalno področje. Toda žal so te šole glede opreme 
še zelo revne, tako da je marsikateri kmečki dom bolje in lepše urejen. Morda 
zaradi tega, in zaradi neprilagojenega učnega načrta uhajajo mnoga kmečka 
dekleta na šolanje čez mejo. 

Potrebno bi bilo tudi bolje pripraviti kadre za blagovni promet živilske 
stroke, da bi znali strokovno ponuditi kupcem sodobnejša živila in obroke. 

Razvite dežele se tega krepko zavedajo in že desetletja skrbijo za tovrstno 
vzgojo celotne generacije: od predšolske vzgoje, šolske in pošolske vzgoje do 
postdiplomskih študijev. Organizacija združenih narodov že vrsto let pripo- 
roča nerazvitim deželam uvedbo vseh vrst tega šolanja. V razvitem svetu so 
zaradi tega ljudje poučeni, kako naj izbirajo v obratih zdrav, racionalen in 
cenen jedilnik. Izdatki za prehrano so zato manjši in manj odpadkov. Zaradi 
tega bi morali našega porabnika usposobiti o osnovnih načelih zdravega 
prehranjevanja in sicer za družbeno prehrano in tudi za dom, to je za pri- 
pravo zajtrka, dokler ga ne bomo ponudili na delovnem mestu, za večerje, za 
sobote, nedelje, za taborjenje, kampiranje, planinarjenje itd. 

Znanje o racionalni prehrani pa mora državljan poznati tudi za izredne 
razmere, katastrofe in v primeru vojne, da bi si lahko pomagali tudi z tega pod- 
ročja prebroditi izredno stanje. 
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V okviru gospodinjstva učitelj vzgaja in uči prehrano z vidika gospodar- 
ske, delovne, zdravstvene, moralne, kulturne in estetske vzgoje. Za družinsko 
gospodinjstvo, ki je osnovna družbena in gospodarska celica in tudi osnovna 
potrošna enota, posreduje učitelj gospodinjstva tudi vse elemente samoupravnih 
socialističnih odnosov. 

Vsako novo uvajanje zdravih živil in obrokov za celotno prehrano prebi- 
valstva mora potegniti pred seboj močno in zelo obsežno družbeno vzgojo 
potrošnika. Uvedli smo namreč že nove jedi, na primer zelenjavne in zeliščne 
sokove razne zdrave vrste kruha in tudi nekatera kakovostno pripravljena in 
polpripravijena jedila. Ker pa zanje ni bilo povpraševanja, so jih bili proiz- 
vajalci prisiljeni prenehati izdelovati. 

Izhodišča v gradivu kažejo na veliko širšo problematiko te politike. Gre 
za družbeno organiziranje prehranjevanja ljudi, ki poteka od proizvodnje 
prehrane naprej do uporabe. Zato bi morda kazalo prilagoditi tej vsebini tudi 
naslov. 

Predlagamo, da bi v plane razvoja družbene prehrane oziroma celotnega 
prehranjevanja prebivalstva vnesli, poleg že v gradivu navedenih problemov, 
to je družbenoekonomskih, socialnih, zdravstvenih, ekonomskih, organizacij- 
skih in tehnoloških, še problem vzgoje in izobraževanja tega področja. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovarišica Setina! Besedo ima 
tovariš Brane Praznik, delegat Skupščine mesta Ljubljana! 

Brane Praznik: Tovarišice in tovariši! Delegati naše skupine so 
temeljito obravnavali to področje. Uvodoma naj povem, da se v načelu stri- 
njamo s predloženim osnutkom dokumenta, vendar smo bili mnenja, da zbor 
seznanimo še z naslednjim: 

Skupščina mesta Ljubljana je že lansko leto sprejela stališča in predloge 
v zvezi s problematiko razvoja družbene prehrane in podprla izgradnjo to- 
varne gotove in polpripravljene hrane. Dokumentacija za izgradnjo tovarne 
bo kmalu gotova in lokacija je določena. V pripravi je ustanovitev zbora pod- 
pisnikov samoupravnega sporazuma za izgradnjo tovarne. Pričetek gradnje je 
predviden v prvi polovici leta 1979. 

Kljub priporočilom, naj se ne projektirajo in izgrajujejo nove popolnoma 
opremljene kuhinje v novo zgrajenih objektih, se še vedno namenjajo izredno 
velika družbena sredstva v ta namen. Pri tem mislimo na nove šole, predvsem 
pa na vrtce. Zato predlagamo, da se v predloženem dokumentu da še večji 
poudarek centralnim obratom za pripravo hrane v posameznih območjih Slo- 
venije. Podpiramo stališče Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj 
Zbora občin, naj se urejajo nadaljnja vprašanja razvoja družbene prehrane z 
družbenimi plani kot del celotnega družbenega razvoja. S tem bomo dosegli 
enotnejše reševanje družbene prehrane in pospešili realizacijo programa. Do- 
kument obravnava tudi samoupravno organiziranost družbene prehrane. V 
Ljubljani že obstaja samoupravna interesna skupnost za oskrbo, katera je v 
kratkem obdobju že dosegla nekatere rezultate pri reševanju preskrbe 
Ljubljane. 

Mnenja smo, da bi bilo dobro imeti ljubljanski primer za vzor samo- 
upravne organiziranosti. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Praznik! Besedo ima 
tovarišica Slavica Robida, delegatka iz občine Ljubljana-Bežigrad! 

Slavica Robida: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Skupini delegatov, ki delegirata delegate v Zbor združenega dela in Zbor 
občin Skupščine SR Slovenije, sta na sestanku dne 25. 10. 1978 ob obravnavi 
osnutka stališč, sklepov in priporočil za izvajanje politike na področju druž- 
bene prehrane v SR Sloveniji opozorili na problem, o katerem sta že raz- 
pravljala govornika pred menoj. 

Da bi glede na razpoložljiva sredstva za izdatke prehrane v Sloveniji 
dosegli jugoslovansko raven, bi morali prehransko in zdravstveno-higiensko 
prosvetliti prebivalstvo, pri čemer naj bi poleg strokovnih in raziskovalnih 
ustanov imele odločilno vlogo tudi zdravstvene institucije. S skupnimi močmi 
bi morali pri občanih spodbuditi interes za higiensko dietalen način prehrane 
in življenja. Da bi bila družbena prehrana dostopna tudi družinskemu živ- 
ljenju, je potrebno posebno pozornost posvetiti pol pripravljenemu obroku in 
mu zagotoviti tudi primerno ceno. Dosedanje izkušnje namreč kažejo, da so 
cene v velikih obratih družbene prehrane očitno previsoke, poleg tega pa je 
vprašljiva tudi pestrost, biološka vrednost in kvaliteta te prehrane. Znano je, 
da gradimo vzgojne-varstvene zavode in šole tudi s pomočjo samoprispevkov 
ter da so v teh objektih projektirane tudi kuhinje. Če hočemo dosledno iz- 
vajati bolj ekonomičen razvoj družbene prehrane, bi morali pri načrtovanju 
novih projektov, kjer je to le mogoče, tudi to upoštevati. Delegati so imeli pri 
tem le pripombo, da ne bi omejevali gradenj tako imenovanih čajnih kuhinj 
v šolah in v vzgojno-varstvenih institucijah za pripravo toplih obrokov, kot so 
čaj, mleko in druga poživila. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovarišica Slavica! Besedo 
ima tovarišica Nada Mihajlovič, delegatka iz Kranja. Prosim! 

Nada Mihajlovič: Tovarišica predsednica, tovariši delegati in de- 
legatke! Skupina delegatov, ki delegira delegate za Zbor občin in Zbor zdru- 
ženega dela je na svoji seji dne 25. 10. obravnavala stališča, sklepe in priporo- 
čila za oblikovanje in izvajanje politike na področju družbene prehrane v 
Sloveniji. Gradivo v celoti podpiramo, vendar morajo biti roki za uresničitev 
nalog realni. Zagotoviti moramo bančna sredstva, ustvariti potrebne ugodne 
pogoje za prehodno obdobje, pospešiti gradnjo tovarne y Ljubljani, da bodo 
izkušnje te akcije v pomoč drugim, ni pa potrebno organizirati informacij- 
skega sistema. Vse to utemeljujemo z gledišča stanja, priprav in akcij v občini 
Kranj. Ta dejavnost skupnega pomena za življenje in delo delovnih ljudi in 
občanov je dobila konkretno oznako »družbena prehrana«. Obravnava skrb 
za prehrano delovnega človeka in občana zajema reševanje več vrst med seboj 
povezanih problemov; družbenoekonomske, socialne, zdravstvene, organizacij- 
ske ter tehnološke. Z rešitvijo večine teh problemov bi izboljšali osebni in druž- 
beni standard, omogočili večjo storilnost zaposlenih in izboljšali prehranje- 
valne navade. Družbena prehrana mora biti prilagojena tistim skupinam upo- 
rabnikov, za katere je organizirana. To je organizacijam združenega dela, šo- 
lam vseh vrst, internatom, domovom starejših občanov, samskim domovom, 
JLA in zdravstvenim ustanovam. Posebna naloga družbene prehrane je uskla- 
ditev reprodukcijskega procesa od primarne kmetijske proizvodnje prek pre- 
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delave in distribucije do končnega potrošnika. Pri tem je treba upoštevati 
tudi ugodnejše ekonomske rezultate pri vseh nosilcih tega procesa. 

Široka problematika zahteva torej družbenopolitično in ekonomsko akci- 
jo. Jasen program, organiziran pristop, povezanost med primarno kmetijsko 
proizvodnjo in končnim porabnikom, vključevanje obstoječih kapacitet, sprem- 
ljanje uresničevanja odločitev ter uskladitev interesov posameznih področij so 
že garant za uspeh akcije. Vse to pa zahteva vključitev v politiko družbenega 
planiranja, delitev dela v agroživilskem kompleksu, ne smemo pa pozabiti tudi 
na pomembnost teh tovarn v pogojih izrednih razmer. Pri pripravi morajo 
sodelovati tudi prizadete interesne skupnosti, posebej še zdravstveno-higien- 
ska služba. 

Angažiranje sredstev za realizacijo te družbene naloge pomeni tudi ob- 
veznost za družbenoekonomsko politiko, za ugodnejše kredite, sistemske ukre- 
pe pri fiskalnih in drugih družbenih obveznostih ter konkretno vodenje so- 
cialne politike do potrošnikov družbene prehrane. Akcija Skupščine SR Slove- 
nije mora zagotoviti, da je družbena prehrana dejavnost posebnega družbe- 
nega pomena. Zato je potrebno problematiko urediti s posebnimi predpisi, 
zakoni, sklenjen pa mora biti tudi družbeni dogovor. V to akcijo naj bi vklju- 
čili tudi Gospodarsko zbornico Slovenije, občine, banke, Samoupravne inte- 
resne skupnosti, zainteresirane delovne organizacije in sindikate. Akcija mora 
zajeti ves razvoj do leta 1995 v okviru enotne metodologije. Omejiti je treba 
vlaganja, ki odstopajo od planskih ciljev družbene prehrane. Družbena pre- 
hrana mora biti razvojno usmerjena v agroindustrijski kompleks. V vsa ta 
prizadevanja se morajo vključiti tudi proizvajalci potrebne opreme in emba- 
laže. Naložbe morajo imeti zagotovljene ugodnejše pogoje. Upoštevati je po- 
trebno postopnost prehoda v novo organiziranost in prehranjevanje, usta- 
noviti ustrezno plansko skupnost, voditi skrb za delitev dela in racionalnost. 
Bistveno načelo mora biti skupen pristop in določen naj bo rok za prehodno 
obdobje in končno vključitev. Za zagotovitev uspešnosti in ustrezno akumula- 
tivnost novih tovarn je potrebno akcijo začeti s sovlaganjem zainteresiranih. 
Ne nazadnje je potrebna tudi ustrezna opredelitev do gostinstva. 

In do kod smo prišli v naši regiji. S prvimi razpravami o ustreznejši raz- 
delitvi prehrane delovnim ljudem in občanom smo pričeli že v letu 1977, ko so 
vznikle prve ideje o družbeni prehrani. Občinski sindikalni svet v Kranju je 
septembra na osnovi informacij in ankete izdelal analizo o stanju in perspekti- 
vah prehranjevanja prebivalcev v občini Kranj v obratih družbene prehrane. 
Na iniciativo občinske skupščine je sledilo nekaj razgovorov in posvetov s 
predstavniki teh obratov, kmetij sko-živilskim kombinatom ter veletrgovino 
Živila. Sledila je izdelava predloga o organizaciji družbene prehrane v kranj- 
skem območju. Predlog sta izdelala Živila in Kmetijsko-živilski kombinat. 
Izvršni svet Skupščine je nato določil Kmetijsko-živilski kombinat kot nosilca 
programa tovarne hrane za področje Gorenjske. Ta je potencialnim delovnim 
organizacijam tudi ponudil v podpis samoupravni sporazum o združevanju 
dela in sredstev, s katerimi naj bi bila izdelana študija upravičenosti naložbe 
v tovarno hrane. Na osnovi te študije naj bi se združeno delo in Samoupravne 
interesne skupnosti odločili za organiziran pristop h gradnji ali pa odklonili 
gradnjo tovarne. 

Doslej je pristopilo in podpisalo sporazum v kranjski občini 12 organi- 
zacij. Nerazumljiv, dvomljiv in negativen odnos pa so pokazali drugi potroš- 
niki. Niso pokazali razumevanja in so predvsem kritizirali. V tem času je po- 
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tekala že akcija za gradnjo tovarne v Ljubljani. Na osnovi programa te to- 
varne, ki je v končni fazi, naj bi z upoštevanjem ugotovitev dobili odgovor 
na vprašanje. Med tem časom so se načrtovalci dokopali do ugotovitev, da je 
potrebno akcijo priprav razširiti na vse gorenjske občine, na eni strani zaradi 
obsežnosti in velikosti naložb, na drugi strani pa zaradi novih spoznanj, da 
taka tovarna lahko krije potrebe potrošnikov na relaciji do 50 km, seveda v 
pogojih naših prometnih razmer. Priprava dogovora je zastala zaradi tega, 
ker niso bile prej znane konkretne finančne, ekonomske in investicijske pod- 
lage za tovarno v Ljubljani in ker zaradi maloštevilne kadrovske zasedbe pri 
nosilcu programa ter številnih drugih obsežnih nalog ni bilo mogoče akti- 
virati izvršnih svetov ostalih gorenjskih občin. 

Planska poslovna skupnost je med tem aktivirala skupno z Izvršnim sve- 
tom SR Slovenije in drugimi dejavniki vse ostale družbenopolitične strukture, 
ker je bilo ugotovljeno, da je realizacija nalog zahtevnejša. 

Zato je razumljiv zaostanek v akciji, zato je razumljiva nestrpnost tistih, 
ki imajo dotrajane kuhinje v obratih družbene prehrane in zato je tudi razu- 
mljiva hitra pobuda družbe, da Skupščina SR Slovenije in izvršni sveti občin 
z akcijo pohitijo. 

Predsednica Silva Jereb: Zeli še kdo besedo? (Nihče.) Če ne želi 
nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme 
naslednji sklep: 

1. Osnutek stališč, sklepov in priporočil za oblikovanje in izvajanje po- 
litike na področju družbene prehrane v SR Sloveniji se sprejme. 

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

3. Pri pripravi tega akta naj predlagatelj upošteva pripombe, predloge in 
mnenja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in zbora ter pripombe sku- 
pin delegatov ter pripombe, dane v razpravi na seji zbora. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na informacijo 
o delovanju sistema organizacije, odgovornosti in obveznosti v primerih ele- 
mentarnih nesreč, ki jo je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Poleg predložene informacije je predlagatelj predložil tudi predlog stališč 
za delovanje enotnega sistema organizacije, odgovornosti in obveznosti v pri- 
merih elementarnih nesreč v SR Sloveniji. 

Predstavnik Izvršnega sveta je dr. Miro Saje, republiški podsekretar v 
Republiškem sekretariatu za urbanizem. Želi predstavnik predlagatelja obe 
predloženi gradivi še ustno obrazložiti? (Da.) Besedo ima tovariš dr. Miro Saje! 

Dr. Miro Saje: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Dejstvo, da v SR Sloveniji različne vrste naravnih nesreč stalno ogro- 
žajo varnost ljudi ter družbeno in zasebno imetje in da ob vsakokratnem po- 
javljanju povzročajo veliko gmotno škodo, povprečno na leto kar 180 do 200 
milijonov dinarjev, in terjajo tudi človeške žrtve, nas obvezuje, da proble- 
matiki obrambe in zaščite pred naravnimi nesrečami namenimo ustrezno skrb 
in da zagotovimo, da bi bile njihove posledice v bodoče čim manjše. 
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S tem namenom je Izvršni svet tudi predložil informacijo o problematiki 
v obravnavo Skupščini SR Slovenije. Zavedamo se, da informacija o delovanju 
enotnega sistema organizacije, odgovornosti in obveznosti v primerih elemen- 
tarnih nesreč ne nudi dovolj popolnega pregleda nad doslej uveljavljenimi 
oblikami in načini urejanja vprašanj obrambe in zavarovanja pred elementar- 
nimi nesrečami ter doseženimi izkušnjami na tem področju. Toda vendarle 
menimo, da na podlagi te informacije in predloga stališč, ki jih je v zvezi s tem 
pripravil Izvršni svet, lahko v dvofaznem postopku, kot je predlagan, zač- 
nemo širšo razpravo in izoblikujemo stališča glede delovanja tega sistema, ki 
mora zajemati organizacijo, odgovornost in obveznost, prvič pri izvajanju 
preventivnih ukrepov in nalog za preprečevanje elementarnih nesreč in zmanj- 
šanju njihovih posledic, drugič pri izvajanju ukrepov za zaščito in reševanje 
ljudi in imetja ob nesreči sami in neposredno po njej ter tretjič pri izvajanju 
ukrepov in nalog za odpravo posledic nesreč. 

Med naravnimi nesrečami, ki so najpogostejše v območju Slovenije in ki 
so doslej povzročale največ gmotne škode, v nekaterih primerih pa terjale 
tudi človeške žrtve, velja posebej omeniti potrese, poplave, točo, neurja, po- 
žare ter snežne in zemeljske plazove. Ob znatnem delu teh nesreč je mogoče 
z ustreznimi ukrepi občutno zmanjšati njihove posledice. Pojavljanje nekaterih, 
na primer poplav, požarov, toče, lahko s preventivnimi in drugimi ukrepi še 
dokaj uspešno kontroliramo, medtem ko smo v boju s posameznimi vrstami 
nesreč povsem brez moči. 

Celotni sistem obrambe in zaščite pred naravnimi nesrečami moramo raz- 
vijati na temelju množičnosti, tako glede organiziranja in izvajanja preven- 
tivnih ukrepov in nalog, kakor tudi glede izvajanja ukrepov za zaščito in re- 
ševanje ob nesrečah ter pri odpravljanju njihovih posledic. 

Delovni ljudje in občani, združeni v temeljnih in drugih organizacijah 
združenega dela ter drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih v ob- 
čini in republiki, so tako neposredni nosilci omenjenih ukrepov in nalog. To 
pa lahko uresničujejo uspešno le na načelih vzajemnosti in medsebojne po- 
vezanosti. V tem sistemu imajo pomembno mesto družbenopolitične organi- 
zacije in družbene organizacije in društva. 

Tak pristop se je v vseh omenjenih oblikah in v taki vsebini uveljavljal 
in potrdil tudi v dosedanji praksi, zlasti ob večjih naravnih nesrečah, na pri- 
mer ob potresih na Kozjanskem in v Posočju ter v drugih primerih. 

Te izkušnje moramo v največji meri upoštevati tudi pri nadaljnji graditvi 
enotnega in celovitega sistema obrambe in zaščite pred naravnimi nesrečami, 
pri čemer naj bi še bolj kot doslej izkoriščali vse prednosti, ki naj jih v tem 
pogledu zagotavlja naš socialistični samoupravni sistem. Spodbuditi moramo 
aktivnost in odgovornost vseh družbenopolitičnih dejavnikov za izvajanje pre- 
ventivnih ukrepov in drugih neposrednih priprav za zaščito, zagotoviti kom- 
pleksno reševanje teh vprašanj, predvsem pa da bodo priprave za zaščito 
stalno in ustrezno prisotne v tekoči razvojni politiki na vseh področjih druž- 
bene reprodukcije. 

Kot drugo menimo, kar je treba posebej izpostaviti, da sistema obrambe 
in zaščite pred naravnimi nesrečami ne moremo in ne smemo razvijati mimo 
uveljavljenega sistema družbene samozaščite in splošne ljudske obrambe. Ta 
mora biti trajna funkcija družbene samozaščite in splošne ljudske obrambe, 
kar pomeni, da je neločljivi del tega sistema in da je obrambo in zaščito pred 
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naravnimi nesrečami nujno graditi in izpopolnjevati na uveljavljenih načelih 
tega sistema. 

Pri načrtovanju in izvajanju preventivnih ukrepov in nalog za prepreče- 
vanje naravnih nesreč oziroma za zmanjševanje njihovih posledic, če se po- 
vrnemo na posamezne skupine ukrepov, menimo, da moramo še bolj kot do- 
slej upoštevati konkretne razmere, interese in potrebe, katere pa lahko ob- 
jektivno ugotovimo le s temeljitimi ocenami ogroženosti, tako glede ogroženih 
predelov oziroma območij kakor tudi glede posameznih vrst naravnih nesreč, 
ter z ocenami o razpoložljivih organizacijskih, kadrovskih, materialnih in dru- 
gih možnostih, ter pogojih za učinkovito ukrepanje ob naravnih nesrečah. 

Zaključki in ugotovitve iz teh ocen pa seveda morajo najti ustrezno mesto 
v razvojnih načrtih na vseh ravneh in v vseh sredinah, v zakonskih predpisih 
in drugi samoupravni regulativi ter v operativnih načrtih za ukrepanje, zlasti 
za delovanje civilne zaščite. Ker vsega ne moremo napraviti čez noč, smo 
prisiljeni reševanje nalog s tega področja prednostno razporediti v daljšem 
časovnem obdobju oziroma zagotoviti, da bodo cilji in naloge obrambe in za- 
ščite pred naravnimi nesrečami vsebovani v srednjeročnih in dolgoročnih 
načrtih razvoja kot sestavni del teh načrtov oziroma razvoja vseh temeljnih 
samoupravnih skupnosti in organizacij združenega dela s področja komunal- 
nega in vodnega gospodarstva, kmetijstva in gozdarstva, gradbeništva, zdrav- 
stva in socialnega varstva, kulture ter drugih. 

Iz informacije je razvidno, da smo veliko teh vprašanj, bodisi prek nor- 
mativnega urejanja, družbenega planiranja ali na druge načine uspešno reše- 
vali že doslej. Tako je normativno urejeno vprašanje protipotresne graditve 
objektov, veliko je narejenega na področju preprečevanja poplav, deloma tudi 
požarov, urejeno je vprašanje organiziranja, pripravljanja in delovanja civilne 
zaščite, v pripravi je zakon o enotnem sistemu obrambe pred točo, v pripravi 
je enotna metodologija za ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah itd. 

Žal pa moramo ugotoviti, da velikokrat ciljev in nalog ter obveznosti, ki 
smo jih na tem področju opredelili, ne izvajamo dosledno. Ce teh pomanjklji- 
vosti ne bomo odpravili in se odločneje zavzeli za dosledno reševanje že spre- 
jetih ukrepov, nam tudi novi predpisi, načrti in drugi ukrepi ne bodo za- 
gotovili želenih rezultatov. V tem pogledu moramo zaostriti odgovornost, tako 
nosilcev ukrepov in nalog oziroma njihovih samoupravnih organov kot tudi 
inšpekcijskih organov. Izvajanje ukrepov zaščite pa mora biti deležno tudi 
vsestranske družbenopolitične podpore. 1 

Druga skupina ukrepov, to je zaščita in reševanje ljudi in imetja ob na- 
ravnih nesrečah, sodi v pristojnost civilne zaščite. Organizacija delovanja ci- 
vilne zaščite je zasnovana tako, da delovni ljudje in občani neposredno so- 
delujejo pri zaščiti in reševanju, bodisi v oblikah samoupravne zaščitne aktiv- 
nosti ali pa v družbenih organizacijah, v temeljnih in drugih organizacijah 
združenega dela, ki se po naravi svoje primarne dejavnosti vključujejo v or- 
ganizacijo civilne zaščite, ter v enotah in štabih civilne zaščite, ki so organi- 
zirani v vseh krajevnih skupnostih, organizacijah združenega dela in drugih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih ter občini in republiki. 

Celotna organizacija civilne zaščite je dobro postavljena in ni bojazni, da 
ne bi bila kos tudi najzahtevnejšim nalogam zaščite in reševanja ob naravnih 
nesrečah. 

Znane pa so nekatere pomanjkljivosti v zvezi z usposobljenostjo in ma- 
terialno opremljenostjo sestavin civilne zaščite, ki so v največ primerih po- 
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sledica pomanjkanja finančnih sredstev in ki jih bo treba v naporih vseh od- 
govornih dejavnikov čimprej odpraviti. Izboljšati in okrepiti moramo tudi 
kadrovsko sestavo, zlasti nekaterih specializiranih enot in štabov za civilno 
zaščito. Večjo skrb pa moramo v prihodnje nameniti tudi usposabljanju vsega 
prebivalstva za obrambo in zaščito. Veliko si obetamo tudi od službe za opa- 
zovanje, javljanje, obveščanje in alarmiranje, ki se kot sestavina splošnega 
ljudskega odpora na novih temeljih izpopolnjuje v vseh družbenopolitičnih 
skupnostih. Njena vloga bo posebej pomembna pri ugotavljanju, opazovanju, 
spremljanju in obveščanju oziroma opozarjanju na nevarnosti, pojave in 
posledice naravnih nesreč. 

Glede tretje skupine ukrepov in nalog, ki se nanašajo na odpravljanje 
posledic naravnih nesreč, menimo, da moramo rešitve na tem področju uve- 
ljavljati in izpopolnjevati na bogatih dosedanjih izkušnjah in velikih uspehih, 
ki smo jih pri tem dosegali. Mislimo, da glede pristojnosti in odgovornosti za 
odpravljanje posledic naravnih nesreč ni pomembnejših dilem in nejasnosti, 
da pa se vendarle moramo konkretneje dogovoriti o nekaterih vprašanjih, ki 
zadevajo različne oblike solidarne pomoči. 

Pri solidarnostni pomoči se omejujemo predvsem na odpravljanje posledic 
nesreč, prav tako pa spodbujamo solidarnostno združevanje sil in sredstev za 
uresničevanje preventivnih ukrepov in nalog za preprečevanje nesreč oziroma 
za zmanjševanje njihovih posledic. Tako kot doslej moramo tudi v bodoče 
uveljavljati vse tiste oblike pomoči, ki temeljijo na odnosih kreditiranja, še 
zlasti kadar gre za povečevanje reproduktivnih sposobnosti posameznih sub- 
jektov oziroma občine nad ravnijo pred nesrečo. Prav tako se je uveljavilo na- 
čelo, da občina, ki jo prizadene nesreča, najprej angažira lastne sile in seveda 
tudi vse oblike solidarnosti znotraj svojih meja, v širši družbeni skupnosti pa 
išče pomoč šele v primerih, ko je ta glede na obseg in posledice nesreče nujna 
in utemeljena. 

Tovarišice in tovariši delegati! Zavedamo se, da v tem uvodu v razpravo 
nismo uspeli osvetliti vseh vprašanj, ki so pomembna za potek razprave in za 
sprejemanje dokončnih stališč. Toda upamo, da bo na podlagi informacije, pred- 
loženih stališč in tega prispevka vendarle mogoče začeti razpravo, ki naj bo 
čim širša in vsebinsko bogata, v želji, da ustrezno dogradimo in izpopolnimo 
enotni sistem organizacije, odgovornosti in obveznosti v primeru elementarnih 
nesreč. Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: K tej točki dnevnega reda so bili povab- 
ljeni še: Meteorološki zavod Slovenije, Republiški štab civilne zaščite Slovenije 
in Zavarovalna skupnost Triglav. 

Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem in Zakonodajno-pravna 
komisija predlagata, da se predlog stališč obravnava kot osnutek. Razloge za 
to smo slišali in prebrali. S predlogom se strinja.tudi Izvršni svet. 

Samo o tem proceduralnem predlogu odloka, to je, ali naj se dokument 
obravnava kot predlog ali kot osnutek, pričenjam razpravo. Želi kdo be- 
sedo? (Ne.) 

Če ne želi nihče razpravljati, potem zaključujem razpravo in dajem na 
glasovanje predlog Odbora in Komisije, da se stališča za delovanje enotnega 
sistema organizacije, odgovornosti in obveznosti v primerih elementarnih ne- 
sreč v SR Sloveniji obravnavajo kot osnutek. Kdor je za, naj prosim glasuje! 
(56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet in da bomo predložena stališča 
obravnavali kot osnutek. Poleg informacije in stališč ste prejeli tudi stališča 
in izhodišča solidarnostne akcije za odpravo posledic naravnih nesreč, ki jih 
je 27. julija letos sprejel Izvršni odbor Predsedstva Republiške konference So- 
cialistične zveze Slovenije, danes na klop pa tudi ugotovitve Koordinacijskega 
odbora za razvijanje in uveljavljanje socialistične solidarnosti pri Republiški 
konferenci SZDL z dne 24. 10. 1978. 

Vsa gradiva, razen tega zadnjega, sta obravnavala Odbor za družbeno- 
politični in komunalni sistem in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru 
predložila tudi pismeni poročili. Želita poročevalca Odbora tovariš Peter Plevel 
in predsednik Komisije dr. Lojze Ude poročili tudi ustno dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam torej razpravo. Besedo ima tovariš Stane Mazej, delegat ob- 
čine Žalec. Prosim, tovariš Mazej! 

Stane Mazej: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Prav gotovo so pogoste elementarne in druge nesreče vplivale, da danes ob- 
ravnavamo informacijo o enotnem sistemu organizacije, odgovornosti in ob- 
veznosti v primeru elementarnih nesreč. V primeru elementarnih nesreč je 
namreč treba sprejeti vrsto ukrepov in postopkov, da bi se morebitne posledice 
omilile ter preprečila še večja škoda. V teh izjemnih primerih je naša samo- 
upravna socialistična družba dokazala svojo veliko moč, ki sloni na temelju 
solidarnosti vseh delovnih ljudi in občanov in ki je do sedaj vedno prišla do 
izraza ob hudih elementarnih nesrečah. Prav to dejstvo pa dokazuje izredno 
moč naše družbe ter povečuje zaupanje in varnost prebivalcev ogroženega 
območja. Ni naključje, da so v predloženem gradivu izredno poudarjeni pred- 
vsem preventivni ukrepi, kajti na nekaterih področjih je moč z njimi doseči 
velik uspeh. Predvsem se da veliko storiti v kmetijstvu, zlasti s pravočasno za- 
ščito pred točo, ujmami, škodljivci in drugimi boleznimi. Vendar na primer 
zakon, ki bo uredil obrambo proti toči kot enoten, medsebojno povezan si- 
stem, še ne zagotavlja tudi učinkovite zaščite pred točo, predvsem tam ne, 
kjer potekajo zračni koridorji letalskega prometa. Tudi območje naše občine 
se nahaja pod zračnim koridorjem. Zaradi tega bo treba tudi to vprašanje si- 
stemsko rešiti. 

So pa še odprta vprašanja pri drugih nesrečah, ki lahko povzročijo nepo- 
pravljivo škodo, predvsem s stališča onesnaževanja okolja. Tudi v območju 
žalske občine so bile nesreče takšne vrste, ki so povzročile veliko škodo, in 
sicer izlitje nafte pod Trojanami, pogin rib v reki Savinji decembra 1976. leta, 
ki ga je povzročila Tovarna gospodinjske opreme Gorenje. O teh pojavih je 
razpravljal na svoji 95. seji,, dne 29. 12. 1076 Izvršni svet Skupščine občine 
Žalec, ter poslal pismo Izvršnemu svetu Skupščine SiR Slovenije. Prav tako 
so o poginu rib v Savinji razpravljali vsi trije zbori občinske skupščine na 
svoji 29. seji dne 31. 1. 1977. leta. Glede na to mojo razpravo predlagam, da se 
v informacijo vključi problematika transporta vnetljivih, eksplozivnih, stru- 
penih in drugih nevarnih snovi po magistralnih cestah. To narekuje dejstvo, ' 
da še vedno ni trdnega dogovora med železnico in podjetji, ki opravljajo 
prevoz v javnem cestnem prometu. Pretežni del teh snovi se še vedno prevaža 
po cesti! Prevoz teh snovi pa predstavlja stalno nevarnost za naše območje; 
ob morebitni nesreči pa lahko nastane nepopravljiva škoda. 
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Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? (Ne.) 
Ce ne želi nihče več razpravljati, potem zaključujem razpravo in pred- 

lagam zboru, da sprejmemo naslednji sklep: 
1. Osnutek stališč za delovanje enotnega sistema organizacije, odgovor- 

nosti in obveznosti v primerih elementarnih nesreč v SR Sloveniji se sprejme. 
2. Predlog stališč pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi tega akta naj predlagatelj upošteva predloge, pripombe in 

mnenja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in zbora, pripombe skupin 
delegatov in pripombe, dane v razpravi na seji zbora. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
Delegate bi rada opozorila na to, da bomo ta akt obravnavali v dveh fazah, 

med drugim tudi zaradi tega, da bi bila o predlogu stališč širša j avna razprava. 
Zato vas prosim, da bi se v tem smislu tudi angažirali v svojih občinah. 

Prehajamo na lil. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o energetskem gospodarstvu, ki ga je Skupščini predložil v ob- 
ravnavo njen izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovariša Jožeta Šubica, sve- 
tovalca predsednika Republiškega komiteja za energetiko. Želi predstavnik 
predlagatelja besedo? (Da.) Prosim, besedo ima tovariš Jože Subic! 

Jože Subic : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Dovolite mi, da na začetku svoje uvodne besede na kratko povzamem pogla- 
vitne ugotovitve iz razprav o programu racionalnega ravnanja z energijo in 
o predlogu energetske bilance Slovenije do konca tega stoletja na področju 
energetike pri nas in v svetu, saj gre za dokumenta, ki bistveno vplivata na 
oblikovanje bodočega zakona. 

Smo v obdobju, ko postaja gospodarjenje z energijo in njenimi viri izredno 
pomembno vprašanje. Štirikratno povečanje cen nafte od leta 1973 pa do danes 
sili države v sprejemanje strogih ukrepov za varčevanje, za povečano izko- 
riščanje domačih energetskih virov; iščejo pa tudi možnosti uporabe novih 
virov. Hkrati želijo vzpostaviti take odnose, ki zagotavljajo najbolj zanesljivo 
dobavo energetskih virov iz tujine. Tako Jugoslavija kot Slovenija sta pod 
močnim vplivom takšnih svetovnih dogajanj. Od leta 1960, ko smo globalno 
še v celoti pokrivali naše potrebe po energiji, znaša danes energetska odvis- 
nost Slovenije že dobrih 50 %. Prav z namenom kar najbolj zadržati nadaljnje 
povečanje deleža uvožene energije, sta bila pripravljena dva dokumenta, s ka- 
terima je Skupščina dolgoročno opredelila nadaljnje odnose v proizvodnji in 
porabi energije. Temeljne usmeritve za dosego predvidenih ciljev so: rast iz- 
koriščanja energije mora biti počasnejša od rasti družbenega proizvoda; pove- 
čati se mora stopnja izkoristka primarne energije za pridobitev enote kori- 
ščene energije, za kar bo potrebno uvajati racionalnejšo tehnologijo in tehno- 
logijo z višjimi stopnjami izkoristkov; v celoti je treba izkoristiti razpoložljive 
hidroenergetske vire, premog in uran; povsod, kjer je mogoče, si je treba priza- 
devati za kombinirano proizvodnjo toplotne energije in električne energije in 
s tem izboljšati izkoristek premoga in tekočih goriv; uporabo zemeljskega plina 
je potrebno usmeriti v zahtevnejše tehnološke postopke, v določenem delu pa 
tudi v ekološko ogrožena območja. 
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Dalje je potrebno dosledneje izvajati v programu določene ukrepe racio- 
nalnega ravnanja z energijo, saj bomo s tem dosegli pomembne uspehe tudi 
v boju za čistejše okolje. V čim večjem obsegu je potrebno zagotoviti pre- 
skrbo mest s plinom, sanitarno vodo in z ogrevanjem iz centralnih toplarn. 
Pospešiti je treba geološko rudarske raziskave kot tudi raziskave uporabe 
novih virov energije, kot sta sončna in geotermična energija. In ne nazadnje, 
iz spoznanja o neobhodnosti racionalnega ravnanja z energijo za nadaljnji 
družbenoekonomski razvoj Slovenije, torej tudi na področju pridobivanja, pre- 
tvarjanja in prenosa ter distribuiranja energije, sem pa nedvomno sodi tudi že 
faza raziskav, izhaja tudi potreba po določenih spremembah na področju or- 
ganiziranja energetskih dejavnosti. 

Nujnost in neobhodnost energije za življenje in delo vsakega in vseh ter- 
jata vzpostavitev takih pogojev na področju preskrbe z energijo, da bo le-ta 
dostopna ob enakih pogojih vsakomur. Tej zahtevi primerno se morajo anga- 
žirati organizacije združenega dela, ki proizvajajo in dobavljajo energijo. Za- 
radi take odvisnosti družbenoekonomskega razvoja od preskrbe z energijo je 
treba proučiti primernost proglasitve vseh energetskih dejavnosti za dejav- 
nosti posebnega družbenega pomena ter hkrati s tega vidika postaviti dolo- 
čena načela organiziranja teh dejavnosti. 

Prav ta odvisnost poslovanja in razvoja celotnega gospodarstva od odno- 
sov in razvoja na področju energetike pa narekuje interesne povezanosti med 
proizvajalci in porabniki vseh vrst energije, ki morajo biti v končni fazi taka, 
da bodo zagotavljale skladno programiranje in financiranje razvoja vseh oblik 
izkoriščanja energije in zanje potrebnih primarnih energetskih virov, izhaja- 
joč iz medsebojne komplementarnosti vseh vrst izkoriščanja energije v končni 
porabi. 

Predlog za izdajo zakona o energetskem gospodarstvu predstavlja prav- 
zaprav odgovor na v tej skupščini že večkrat naglašeno potrebo po pripravi 
in sprejetju zakona, ki bi integralno obravnaval problematiko celotnega pod- 
ročja energetike. Ob tem naj omenim, da so do sedaj že opravljene razprave 
o pripravi tega predloga potrdile družbeno potrebo in interes, da se tak zakon 
sprejme. 

Predlog za izdajo zakona zato uvaja in tudi pravno opredeljuje nov pojem, 
to je pojem energetsko gospodarstvo. Ta pojem naj bi po tem zakonu vključe- 
val dejavnost pridobivanja premoga in uranove rude, naftno-plinsko dejav- 
nost, elektroenergetsko dejavnost in dejavnost daljinskega ogrevanja. 

Sedanje stanje na področju pravnega urejanja pridobivanja energetskih 
virov je tako, da imamo danes zakon o elektrogospodarstvu, ki ureja organi- 
ziranje, poslovanje in razvoj le elektroenergetske dejavnosti; to je pridobiva- 
nje, prenos in distribucijo električne energije, ki je tudi proglašena za dejav- 
nost posebnega družbenega pomena, ter delno z njo povezano proizvodnjo 
primarne energije, to je zlasti pridobivanje premoga, pri čemer pa sama ta 
dejavnost ni proglašena za dejavnost posebnega družbenega pomena. 

Ob tem veljavni zakon ureja tudi sistem povezovanja proizvajalcev in po- 
rabnikov električne energije v območne interesne skupnosti elektrogospodar- 
stva in v Interesno skupnost elektrogospodarstva Slovenije. 

Interesna povezava pa je vzpostavljena tudi na področju naftno-plinske 
dejavnosti, in to na prostovoljni podlagi v okviru Samoupravne interesne 
skupnosti za nafto in plin Slovenije. 
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Energija, kot že rečeno, je neobhodna za življenje in delo vsakega in 
vseh. Energetsko gospodarstvo predstavlja tedaj del infrastrukturnih dejav- 
nosti. Energetska kriza pred nekaj leti je opozorila na veliko odvisnost delo- 
vanja in razvoja gospodarstva ter družbenoekonomskega življenja na sploh od 
zanesljive in zadovoljive oskrbe z energijo. Problem kontinuirane in z načrto- 
vanim ekonomskim razvojem usklajene preskrbe z energijo je tako postal za 
vsako narodno gospodarstvo eden osnovnih problemov v prihodnjem obdobju. 
Ta problem je za Slovenijo še posebno pereč. Znano je, da smo energetsko 
dokaj siromašni in zato v veliki meri odvisni od dobavljene energije od 
drugod. 

Zato je že srednjeročni plan Slovenije za tekoče obdobje postavil za na- 
daljnji razvoj energetskega gospodarstva načelo o dolgoročni in zanesljivi 
preskrbi z vsemi vrstami energije na osnovi izkoriščanja domačih energetskih 
virov ter načelo o racionalnem ravnanju z energijo v proizvodnji, dobavi in 
v uporabi. Ta načela je javna razprava in razprava v Skupščini ob obravnavi 
prej navedenih dokumentov, to je programa racionalnega ravnanja z energijo 
in predloga energetske bilance za leto 2000, ponovno potrdila. Nadalje je bila 
v javni razpravi o teh dveh dokumentih izražena potreba po zakonski ure- 
ditvi organiziranja, poslovanja in razvoja ostalih energetskih dejavnosti, poleg 
elektroenergetske, saj so vse vrste energije med seboj komplementarne, saj 
skoraj ni porabnika, ki bi porabljal le eno vrsto energije. Hkrati pa to terja 
tudi uvozna odvisnost Slovenije in njen vpliv na plačilno bilanco. 

Zaradi teh razlogov je pomembno, kako so organizirani in kako poslujejo 
dobavitelji z energijo iz uvoza ter ali zagotavljajo dolgoročnost dobav te ener- 
gije. Torej je tudi v teh dejavnostih nujno uveljaviti načela širšega družbenega 
interesa in jih postaviti v podoben položaj kot elektroenergetsko dejavnost. 
Proglasitev vseh energetskih dejavnosti za dejavnosti posebnega družbenega 
pomena bi nam omogočila, da v zakonu postavimo določena pravila za njihovo 
organiziranost, delovanje, ugotavljanje in delitev dohodka ter za financiranje 
razširjene reprodukcije. Pri tem opozarjamo, da so kljub temu določene raz- 
like med energetskimi dejavnostmi, glede na pomen in vlogo energetskega 
vira za porabnike in celotno gospodarstvo. Iz tega sledi, da bodo tudi v bodoče 
organizacije združenega dela energetskih dejavnosti pridobivale dohodek s 
prodajo proizvodov, pri čemer se bodo cene za nekatere proizvode oziroma 
energetske vire oblikovale sporazumno v interesnih skupnostih na podlagi do- 
govorjenih tehničnih meril in kazalcev poslovanja, za druge pa po tržnih na- 
čelih, seveda vse v skladu s sprejetimi predpisi in politiko cen. 

Prav tako sam sistem in tehnologija obratovanja oziroma preskrbovanja 
potreb porabnikov z energijo nista enaka v vseh dejavnostih, niti ni soodvis- 
nosti med delovnimi organizacijami v smislu vzpostavitve in vzdrževanja si- 
stema. Zato smo mnenja, da ne bi bilo primerno uveljaviti popolnoma enakega 
sistema organiziranja organizacij združenega dela, ki opravljajo te dejavnosti. 
Menimo, da ne bi bilo primerno podrobneje določiti pravil delovanja in orga- 
niziranje energetskih dejavnosti, pač pa le opredeliti nekatere zahteve oziroma 
načela, po katerih morajo opravljati svojo dejavnost organizacije združenega 
dela energetskih dejavnosti. Načela pa morajo biti izvedena iz osnovnega 
odnosa med proizvajalci in porabniki, namreč, da energija ni sama sebi namen 
in da mora biti prav zaradi svoje pomembnosti za družbenoekonomsko živ- 
ljenje in razvoj in hkrati večinoma monopolnega položaja proizvajalcev na 
razpolago v dogovorjenih količinah, cenah, kakovosti in času. 
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Organiziranost in poslovanje energetskih dejavnosti morata biti podrejena 
temu cilju. Zakon naj torej ne bi bil preveč konkreten in naj bi upošteval že 
veljavne predpise, ki sicer urejajo organiziranje, poslovanje in razvoj gospo- 
darskih dejavnosti. Vendar pa bi moral dovolj jasno urediti posebnosti na 
energetskem področju, izhajajoč prav iz osnovnih razlogov, ki narekujejo pro- 
glasitev teh dejavnosti za dejavnosti posebnega družbenega pomena. 

Komplementarnost vseh vrst energije terja skupno in enotno programi- 
ranje razvoja vseh energetskih dejavnosti, in sicer s treh vidikov: zadovolju- 
joča oskrba z energijo, gospodarnost pri izkoriščanju virov in pri proizvodnji 
energije ter zagotovitev varstva človekovega okolja. Samo tako je mogoče 
zagotoviti optimalne rešitve. Ker je osnovno mesto usklajevanja interesov pro- 
izvajalcev in uporabnikov energije v samoupravnih interesnih skupnostih, 
je za programiranje in financiranje vseh oblik izkoriščanja energije in zago- 
tavljanje potrebnih primarnih energetskih virov nujno vzpostaviti interesno 
povezovanje proizvajalcev in porabnikov posameznih energetskih dejavnosti, 
te interesne skupnosti pa med seboj ustrezno povezati in organizirati za reše- 
vanje skupnih vprašanj. 

Drugo veliko področje, kateremu posveča predlog za izdajo zakona izredno 
pozornost, je področje racionalnega ravnanja z energijo. Skupščina je namreč 
v stališčih, sklepih in priporočilih o izvajanju programa ukrepov racionalnega 
ravnanja z energijo januarja letos zadolžila Izvršni svet, da prouči možnost 
priprave zakona o energetskem gospodarstvu, v katerem naj zajame tudi do- 
ločila za racionalno gospodarjenje z energijo ter omogoči izdajo ustreznih 
podzakonskih aktov. Prav tako naj prouči možnosti ustanovitve novih inšpek- 
cijskih služb in dopolnitev obstoječih služb za kontrolo racionalnega gospo- 
darjenja z energijo ter predlaga čimprej ukrepe, s katerimi bo preprečeno ne- 
kontrolirano prehajanje z enega na drugi energetski vir, posebno če gre za 
primarno energijo iz uvoza. 

Predloženi predlog za izdajo zakona sledi tej usmeritvi. Tako naj bi zakon 
vseboval posebne določbe o racionalnem ravnanju z energijo, ki bi bile pred- 
vsem osnova za sprejetje potrebnih podzakonskih aktov ter ki bi opredelile 
težišče racionalnega ravnanja z energijo pri sprejemanju ukrepov, tako v ob- 
činah in republiki kot v interesnih skupnostih ter bančnih organizacijah. 

Prav tako zakon ureja energetsko soglasje za dobavo in za prehod z enega 
na drug energetski vir pri večjih porabnikih, določa pa tudi, da opravljajo 
nadzor nad racionalnim ravnanjem z energijo elektroenergetska, rudarska, 
parnokotlovska in gradbena inšpekcija. 

Načelo racionalnega ravnanja z energijo pa tudi sicer predstavlja eno od 
osnovnih izhodišč zakona v celoti in naj bi bilo vodilo urejanja odnosov tako 
med samimi proizvajalci energetskih virov kot tudi med njimi in porabniki. 
Prav zato, ker predlog za izdajo ureja organiziranje in delovanje vseh ener- 
getskih dejavnosti, opredeljuje zadeve, o katerih se sporazumevajo in dogo- 
varjajo proizvajalci in uporabniki in ki vključujejo proizvodnjo in dobavo 
energije ter tudi njeno uporabo, menimo, da je primerno vključiti v zakon 
določila o racionalnem ravnanju z energijo. Torej naj ne bi bilo posebnega 
zakona o racionalnem ravnanju z energijo, saj je uvajanje čim racionalnej- 
šega ravnanja, kot že rečeno, eno temeljnih načel nadaljnjega razvoja proiz- 
vodnje in porabe energije in s tem tudi urejanje odnosov med proizvajalci in 
porabniki oziroma njimi samimi. 
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Predlog za izdajo zakona ponuja nekatere variantne rešitve. Tako naj raz- 
prava v odborih in zborih Skupščine kot tudi javna razprava, o kateri me- 
nimo, da je potrebna, pokaže, katera oblika interesnega povezovanja bi bila 
primernejša in bi zagotavljala optimalno reševanje skupnih zadev in hkrati 
uveljavljanje različnih interesov uporabnikov posameznih vrst energije in 
zadovoljivo reševanje posebnosti pridobivanja posameznih vrst energije; 
skratka, da bo prišel kar najbolj do izraza identičen interes domala vsakega 
porabnika, kot tudi posebnosti delovanja posameznih energetskih dejavnosti. 
Ob tem je treba poudariti, da je bilo dosedanje delovanje obeh interesnih 
skupnosti na področju energetike, to je Interesne skupnosti elektrogospodar- 
stva in Interesne skupnosti za nafto in plin, dokaj uspešno in je potrdilo pri- 
mernost in pravilnost take oblike povezovanja in urejanja odnosov med pro- 
izvajalci in porabniki. 

Prav tako bi se bilo potrebno opredeliti do vprašanja, ali naj zakon določa, 
v katerih primerih se sme prekiniti oziroma ustaviti dobava energije na 
omrežje priključenim uporabnikom, ali pa naj se o tem dogovorijo proizvajalci 
in uporabniki v samih interesnih skupnostih. 

V zvezi z določbami o racionalnem ravnanju z energijo bi se bilo po- 
trebno tudi opredeliti do vprašanja sanacije obstoječega stanja, ki pogojuje 
neracionalno porabo energije; kakšne ukrepe za odpravo neracionalnosti naj 
bi zakon predpisal in v kakšnih pogojih, predvsem kakšne materialne obvez- 
nosti in kdaj naj bi se nalagale pravnim in fizičnim osebam. In še kdaj, kdo in 
na kakšen način lahko uvede omejitve, to je restrikcije pri dobavi energije kot 
intervencijski ukrep, torej neodvisno oziroma odvojeno od postopka za prido- 
bitev energetskega soglasja za večje porabnike. 

Pri pripravi osnutka zakona nam bodo v veliko pomoč tudi vsi predlogi 
in sugestije o oblikah in instrumentih uresničevanja posebnega družbenega in- 
teresa v posameznih energetskih dejavnostih glede na njihove specifičnosti, 
kakor tudi vsa druga dopolnila v smislu sistemske ureditve položaja energet- 
skega gospodarstva. 

Tovarišice in tovariši delegati! Predlog za izdajo zakona je pripravljen na 
podlagi dosedanje razprave v okviru Izvršnega sveta, Gospodarske zbornice 
Slovenije, Republiškega odbora Sindikata energetike in premogovništva ter 
delno v obeh energetskih skupnostih in v organizacijah združenega dela s 
področja energetskih dejavnosti. Dosedanja razprava je enodušno potrdila 
osnovna izhodišča predlaganega zakona, to je nujnost zakonskega pristopa k 
urejanju področja racionalnega ravnanja z energijo, in to v tem zakonu, dalje 
nujnost kompleksne obravnave celotnega področja in s tem zvezano progla- 
sitev vseh energetskih dejavnosti za dejavnosti posebnega družbenega pomena 
ter nujnost vzpostavitve interesne povezave med proizvajalci in porabniki vseh 
vrst energije. 

Pri pripravi osnutka zakona bomo v kar največji možni meri upoštevali 
pripombe in predloge tako skupščinskih teles kot tudi iz javne razprave, o 
kateri menimo, da je glede na sistemski značaj zakona primerna in potrebna 
in ki naj bi zajela obe energetski skupnosti, Gospodarsko zbornico in Repu- 
bliški odbor sindikatov. 

Predsednica Silva Jereb: K tej točki dnevnega reda so bili povab- 
ljeni še: Samoupravna interesna skupnost za nafto in plin Slovenije, Interesna 
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skupnost elektrogospodarstva Slovenije in Poslovno združenje energetike SR 
Slovenije. 

Predlog za izdajo zakona ste prejeli. Obravnavala sta ga Odbor za družbe- 
noekonomske odnose in razvoj in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru 
predložila pismeni poročili. Želita poročevalec Odbora tovariš Franc Zorman in 
predsednik Komisije tovariš Ude poročili ustno dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? Obveščam vas, da je tovariš Stanko 
Hribernik, delegat iz občine Radlje ob Dravi, predložil pismeni prispevek k 
razpravi o tem zakonu. Želi še kdo besedo? Besedo ima delegat iz občine Ljub- 
ij ana-Center, tovariš Ivo Bernard! 

Ivo Bernard: Tovarišice in tovariši delegati! Delegati občine Ljub- 
1 j ana-Center smo razpravljali o tem predlogu zakona in ga v glavnem pod- 
piramo kot dobro osnovo za pripravo predloga zakona. Vendar menimo, da bi 
bilo potrebno v tem zakonu urediti tudi vprašanje jalove energije. Gre namreč 
za tisto vrsto energije, ki se ob proizvodnji energije ali pa ob potrošnji ener- 
gije v sorazmerno velikih količinah odvaja direktno v ozračje in praktično 
ni izkoriščena. To se dogaja predvsem v termoelektrarnah in pri velikih po- 
trošnikih energije. Mislim, da bi bilo potrebno zanje v zakonu opredeliti ob- 
vezanost, da v skladu z doseženimi tehničnimi možnostmi optimalno izkoristijo 
energijo, na primer s toplovodi. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? Ce ne želi 
nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme 
naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o energetskem gospodarstvu se sprejme. 
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, pred- 

loge in mnenja, dana v poročilih delovnih teles Skupščine in zbora, pripombe 
skupin delegatov in pripombe, dane v razpravi na seji zbora. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep soglasno sprejet. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembi zakona o prispevku odjemalcev električne energije na 
nizki napetosti za financiranje energetskih objektov, z osnutkom zakona, ki ga 
je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovariša Jožeta Subica, sve- 
tovalca predsednika Republiškega komiteja za energetiko. Zeli predstavnik 
predlagatelja besedo? (Da.) Besedo ima tovariš Jože Subic! 

Jože Subic: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o prispevku odjemalcev električ- 
ne energije na nizki napetosti za financiranje energetskih objektov, z osnutkom 
zakona, je del zakonodaje, ki je neposredno vezana na izpolnjevanje obveznosti 
dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za tekoče plansko obdobje. 

Tudi današnji predlog za spremembo pomeni izvajanje nalog v zvezi z reali- 
zacijo družbenega plana elektroenergetske dejavnosti do 1980. leta. Skupščina 
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Interesne skupnosti elektrogospodarstva Slovenije je s samoupravnim sporazu- 
mom o združevanju sredstev za izgradnjo elektroenergetskih objektov zave- 
zana, da vsako leto ob sprejemanju elektroenergetske bilance za tekoče leto 
določi sistem pokrivanja izpada dohodka, če oceni, da predvideni obseg dohodka 
s prodajo električne energije ne bo realiziran. Cene električne energije v ob- 
dobju 1975—1980 zaradi hitrih sprememb v strukturi proizvodnje in intenzivnih 
vlaganj niso pokrile stroškov enostavne reprodukcije. Zato je Interesna skup- 
nost morala v letu 1975 pokriti 520 milijonov din, v letu 1076 697 milijonov din 
in v letu 1977 557 milijonov din. 

V letu 1975 je bil izpad dohodkov pokrit z združevanjem sredstev s poseb- 
nim samoupravnim sporazumom oziroma kasneje za tiste, ki sporazuma niso 
sprejeli, z obveznim združevanjem na zakonski podlagi. S tem pa smo gospo- 
darstvu odvzeli najkvalitetnejša sredstva. Da bi se temu v bodoče izognili, smo 
v letu 1976 sprejeli dopolnitev tega zakona z možnostjo, da se ta sredstva upo- 
rabijo za pokritje izpadle amortizacije elektrogospodarstva kot elementa struk- 
ture cene električne energije, vendar z obveznostjo, da se ta del sredstev amor- 
tizacije obvezno ponovno združi v Interesni skupnosti za realizacijo sprejetega 
programa gradnje objektov do leta 1980. 

Največji del sredstev prispevkov na nizki napetosti plačujejo gospodinj- 
stva, to so porabniki na nizki napetosti, ki niso zavezanci samoupravnega spo- 
razuma. Z uporabo teh sredstev smo pokrili izpad zaradi nerealiziranih cen v 
letih 1976 in 1977 in se s tem izognili dodatni obremenitvi gospodarstva, s tem 
da so se sredstva pokritega dela amortizacije ponovno združila v okviru In- 
teresne skupnosti. 

Poleg tega je elektrogospodarstvo združevalo še vso preostalo amortizacijo, 
in sicer za lastno uporabo in odplačilo anuitet. Tudi julija letos je Skupščina 
Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva Slovenije ugotovila, da 
cene električne energije ne bodo pokrile dogovorjenega celotnega prihodka in 
da bo potrebno od celotnega izpada 938 milijonov din pokriti iz sredstev po tem 
zakonu 778 milijonov din oziroma 13 %. Menimo, da bomo morali, upoštevajoč 
bistveno spremenjeno strukturo proizvodnje električne energije in upoštevajoč 
intenzivnost vlaganj, ki se odraža v močno povečanem obsegu amortizacije, kot 
tudi večjo povezanost s premogovništvom, ki se kaže v večjem deležu goriv, 
izpad končno realizirati v cenah električne energije, ki bodo pokrivale vsaj 
raven enostavne reprodukcije. To zahtevajo družbeni plan 1976—1980 in vsako- 
letne resolucije. To nalogo nameravamo realizirati do konca sedanjega plan- 
skega obdobja. 

Predlagana sprememba zakona je potrebna predvsem zaradi tega, ker za- 
padejo v elektrogospodarstvu v letih 1978—1082 visoke anuitete tujih kreditov 
za novozgrajene objekte, kot so Plinska elektrarna Brestanica, Termoelektrarna 
Šoštanj IV, 380 kV mreža, Nuklearna elektrarna Krško, ki je še v gradnji, in 
katerih glavnice elektrogospodarstva pokrivajo prav iz amortizacije. Letos 
znaša glavnica 601 milijon dinarjev in obresti 344 milijonov, to je skupaj 945 
milijonov dinarjev anuitet. Obseg amortizacije, iz katere se lahko pokrije 
glavnica, pa znaša 750 milijonov dinarjev in bo skoraj v celoti angažirana za 
odplačilo teh anuitet. Zato dodeljenih sredstev iz prispevka na nizki napetosti 
ne bo možno ponovno združiti v obliki proste amortizacije elektrogospodarstva 
v Interesni skupnosti. Predlagamo, da se zadnji del 3. člena zakona črta in 
elektrogospodarstvo razbremeni obveznosti združevanja amortizacije, ker bo 



304 Zbor občin 

le-to do konca tega planskega obdobja in še dalj angažiralo za odplačilo dospe- 
lih obveznosti tujih kreditov. 

Spremembo tega zakona je predlagala na svoji seji julija letos Skupščina 
Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva Slovenije in predloženi 
predlog za izdajo z osnutkom podpira, saj gre za realizacijo njenega sklepa. 
Poudarila je, da s tem izvajanje srednjeročne elektroenergetske bilance ne bo 
ogroženo. Z dograditvijo Nuklearne elektrarne Krško bomo zagotovili pokriva- 
nje potreb po električni energiji do konca leta 1983. 

Sprejetje zakona bo tudi omogočilo, da se izognemo posledicam, ki jih 
povzroča ugotovljena izguba, in hkrati razrešimo problem odplačila obveznosti 
elektrogospodarstva. 

Ker tudi pristojni odbori Skupščine k predlogu za izdajo zakona z osnut- 
kom niso imeli pripomb, prosimo, da zbor predlog za izdajo z osnutkom sprejme 
in v naslednji fazi omogoči realizacijo samoupravne odločitve Skupščine Sa- 
moupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva Slovenije. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: K tej točki dnevnega reda sta bila posebej 
povabljena še Interesna skupnost elektrogospodarstva Slovenije in Poslovno 
združenje energetike SiR Slovenije. 

Predlog za izdajo zakona in osnutek zakona ste prejeli. Izvršni svet pred- 
laga, da se v smislu 2. odstavka 250. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
prva in druga faza zakonodajnega postopka združita, tako da se hkrati obrav- 
navata in sprejemata predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek. O tem 
predlogu Izvršnega sveta, torej samo o tem, ali se prva in druga faza zakono- 
dajnega postopka združita, pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Nihče.) Ce ne 
želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Kdor je za predlog Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (59 delegatov gla- 
suje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta soglasno sprejet. 
Predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek sta obravnavala Odbor za fi- 

nance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poro- 
čili. Želita poročevalca, predsednica Odbora tovarišica Zdenka Jurančičeva in 
predsednik Komisije dr. Lojze Ude, poročili tudi ustno obrazložiti? (Ne želita.) 

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

1. Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o prispevku odjemalcev 
električne energije na nizki napetosti za financiranje energetskih objektov, z 
osnutkom zakona, se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (59 delegatov glasuje za.) 

Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah re- 
publiških davkov in taks, z osnutkom zakona, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika določil tovariša Dragana Mozetiča, 
namestnika republiške sekretarke za finance, ki bo podal tudi uvodno obraz- 
ložitev. Prosim, besedo ima tovariš Dragan Mozetič! 
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Dragan Mozetič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Skupščina SR Slovenije odločitve o višini neobdavčenega dela skupnega 
čistega dohodka in o višini olajšav za vzdrževane družinske člane ter davčnih 
stopenj za leto 1978 še ni sprejela. Rok za določitev stopenj in osnov za davek 
iz skupnega dohodka občanov za leto 1978 je namreč podaljšan do 31. decem- 
bra 1978. 

V predloženem osnutku zakona so bili za določitev višine neobdavčenega 
dela osebnega dohodka in olajšav za vzdrževane družinske člane uporabljeni 
kriteriji, ki so bili uporabljeni že pri oblikovanju davčnega instrumentarija za 
odmero tega davka za leti 1976 in 1977. Neobdavčeni del osebnega dohodka se 
določa v višini dvakratnega povprečnega osebnega dohodka v republiki, olaj- 
šave za vzdrževane družinske člane pa se priznajo v obliki neobdavčenega zne- 
ska v višini zajamčenega osebnega dohodka, za otroke, motene v telesnem in 
duševnem razvoju, pa se olajšava zviša za 50 %. 

Ob takem načelnem pristopu prihaja do izraza osnovna funkcija tega davka, 
to je progresivno zajemanje višjih dohodkov posameznikov. V izhodiščih za 
sestavo proračuna SR Slovenije za leto 1979, ki bodo predložena v obravnavo 
Skupščini SR Slovenije na prihodnji seji zborov, je predvideno 15,7% pove- 
čanje porabe v primerjavi z letom 1978. Med predvidenimi prihodki je upo- 
števan tudi 1% davek iz osebnega dohodka delavcev, v predvidenem znesku 
840 milijonov dinarjev. 

Opustitev tega vira sredstev iz republiškega proračuna za leto 1979 bi 
namreč zahtevala povečanje ostalih osnovnih virov proračuna, to pa sta zlasti 
posebni republiški prometni davek in davek iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela. 

Posebnega republiškega prometnega davka ne bi bilo mogoče povečati, 
ker že sedanja obremenitev presega okvire, predvidene z medrepubliškim do- 
govorom. Prav tako menimo, da ne bi bilo primerno povečanje obsega obdav- 
čenega davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela. 

Uvedba davka iz osebnega dohodka delavcev v letu 1978 je v skladu z na- 
čeli ustave in zakona o združenem delu, po katerih se sredstva za pokrivanje 
splošnih družbenih potreb zagotavljajo z davki, ki jih plačujejo delavci iz do- 
hodka temeljnih organizacij združenega dela in iz svojih osebnih dohodkov. 
Z uvedbo tega davka so tudi delavci v SR Sloveniji pričeli zagotavljati sred- 
stva za splošne družbene potrebe neposredno iz svojega osebnega dohodka. Te 
obveznosti v prejšnjih letih ni bilo, saj so delavci v času do leta 1977 iz svo- 
jega osebnega dohodka združevali le sredstva za financiranje skupne porabe. 
V drugih republikah in pokrajinah pa je bila obveznost plačevanja davka iz 
osebnega dohodka delavcev ves čas v veljavi. 

Glede na navedeno predlagamo, da se časovna omejitev plačevanja davka 
iz osebnega dohodka delavcev po stopnji 1 % odpravi, tako da postane ta davek 
v prihodnje reden vir dohodkov republiškega proračuna. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Predlog za izdajo zakona in osnutek za- 
kona ste prejeli. Tudi pri tem aktu Izvršni svet predlaga, da ga obravnavamo 
V smislu 2. odstavka 250. člena poslovnika Skupščine, to je, da se prva in druga 
faza zakonodajnega postopka združita in se hkrati obravnavata in sprejemata 
predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek. O tem predlogu Izvršnega sveta, 
torej samo o tem, ali se prva in druga faza zakonodajnega postopka združita, 
pričenjam razpravo. 
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Želi kdo besedo? Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in 
prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog Izvršnega sveta, naj prosim gla- 
suje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 
delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog Izvršnega sveta z večino glasov sprejet. 
Predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek sta obravnavala Odbor za fi- 

nance in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poro- 
čili, Odbor pa tudi dodatno poročilo. Želita poročevalca, predsednica Odbora 
tovarišica Zdenka Jurančič in predsednik komisije dr. Ude, poročili tudi ustno 
dopolniti? (Ne.) Hvala! Pričenjam razpravo! Ali želi kdo besedo? (Nihče.) Ce 
ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam zboru, da sprej- 
me naslednji sklep: 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi 
in stopnjah republiških davkov in taks, z osnutkom zakona, se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine Socialistične republike 
Slovenije. 

3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombo Za- 
konodajno-pravne komisije. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep z večino glasov sprejet. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o revalorizaciji in amortizaciji stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni last- 
nini, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je določil dri. Mira Sajeta, republiškega podsekre- 
tarja v Republiškem sekretariatu za urbanizem. Zeli predstavnik predlagatelja 
besedo? Prosim, tovariš Saje ima besedo! 

Dr. Miro Saje: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Izhodišča za predlog zakona smo že obravnavali v predhodnih fazah. Zato se 
danes ne bom dotikal utemeljitve izhodišč in zakona samega. Opozoriti moram, 
da smo prejeli delegatsko vprašanje skupine delegatov za Zbor združenega 
dela Skupščine SR Slovenije iz Črnomlja in še delegatsko vprašanje skupine 
delegatov iz občine Ljubljana-Bežigrad. Mislim, da bi bilo koristno zaradi ra- 
zumevanja samega predloga zakona, da hkrati odgovorim na ti dve delegatski 
vprašanji, če predsednica zbora meni, da je to združljivo s poslovnikom. 

Predsednica Silva Jereb: Da. 

Dr. Miro Saje: Delegati iz Črnomlja so postavili tole vprašanje v zvezi 
z zakonom: 

Zaradi jasnejše slike o učinkih tega zakona na višino stanarine predlaga- 
mo, da strokovne službe Skupščine po možnosti do obravnave te točke dnev- 
nega reda pripravijo odgovor glede naslednjih vprašanj: 

1. Ali bo in v kolikšni meri bo spremenjena vrednost točke za m2 stanova- 
nja vplivala na višino stanarine? 

2. Kakšno je razmerje med povprečno stanarino in povprečnim osebnim 
dohodkom v Sloveniji sedaj in kakšno bo po oceni po sprejetju tega zakona? 
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Ce dovolite, bi odgovoril na ti dve vprašanji. 
Zakon o revalorizaciji in amortizaciji stanovanjskih hiš in stanovanj v 

družbeni lastnini določa le enoten način za revalorizacijo stanovanjskega sklada 
v družbeni lastnini v Socialistični republiki Sloveniji, kakor tudi višino amor- 
tizacije ob revalorizirani vrednosti tega sklada. Zato sama sprememba vredno- 
sti točke ni namenjena neposredno spreminjanju stanarine. Povišanje stanarine 
za posamezno leto je sedaj regulirano predvidoma neodvisno od stopnje amorti- 
zacije in revalorizacije z vsakoletno resolucijo o politiki izvajanja družbenega 
plana Socialistične republike Slovenije za obdobje 1976—1980, in sicer za tekoče 
leto oziroma za posamezno leto. Predvideni prehod na ekonomske stanarine v 
naslednjem obdobju na podlagi družbenega dogovora o prehodu na ekonomske 
stanarine, ki je v obravnavi skupno z gradivom o urejanju družbenoekonom- 
skih odnosov na področju stanovanjskega gospodarstva, katerega bo obravna- 
vala tudi Skupščina Socialistične republike Slovenije, je osnovan na naslednjih 
izhodiščih: povprečni ceni stanovanj, zgrajenih v letu 1977 v Sloveniji, deležu 
stanarine pri revalorizirani vrednosti stanovanj v predvideni višini 3,05 %, 
predvideni stopnji rasti cen stanovanj, ki jo ocenjujemo na 12 %, predvideni 
stopnji rasti osebnih dohodkov, ocenjeni na 14%, in na dinamiki prehoda na 
ekonomske stanarine do leta 1982 oziroma varianto do leta 1985. Predvidena 
delitev stanarine bo naslednja: od 3,5% revalorizirane vrednosti bi odpadlo 
32,8 % oziroma 1% za amortizacijo, 54,1 % oziroma 1,56% za investicijsko 
vzdrževanje, 5,9 % oziroma 0,18 % za tekoče vzdrževanje skupnih delov in na- 
prav stanovanjske hiše in 7,2 % oziroma 0,22 % za stroške upravljanja. Iz na- 
vedenega je razvidno, da vrednost točke v samem zakonu o revalorizaciji ne 
bo vplivala na stanarine, ker bo stanarina določena z družbenim dogovorom o 
prehodu na ekonomske stanarine, ki bo predvidoma sprejet še v letošnjem letu. 

Skupina delegatov iz občine Bežigrad je postavila tole vprašanje: 
Po 8. členu predloga zakona z dne 14. 9. 1978 amortizacija stanovanjskih 

hiš in stanovanj ne more biti manjša od 0,25 % od revalorizirane vrednosti 
oziroma od končne prodajne cene za stanovanje in hišo, zgrajeno po 31. decem- 
bru 1977. Iz obrazložitve k temu predlogu razberemo, da ta minimalna stopnja 
0,25 % od revalorizirane vrednosti stanovanj ustreza v globalu sedanji višini 
amortizacije 0, 726 %, ker se bo z revalorizacijo vrednost stanovanjske hiše 
in stanovanj dvignila v povprečju za približno trikrat. 

Ce želimo v letih 1976 in 1980 ostati v sedanjih mejah obremenitev stana- 
rine z amortizacijo, je zato potrebno odstotek amortizacije od sedanje višine 
znižati tudi na tretjino. Po amandmaju k 8. členu, ki ga predlaga Izvršni svet, 
pa naj bi amortizacija stanovanjskih hiš in stanovanj znašala 1 odstotek od re- 
valorizirane vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj. To bi pomenilo tudi ta- 
kojšnje štirikratno zvišanje amortizacije glede na sedanjo stopnjo, ne glede na 
to, za koliko se bodo v prihodnjem letu zvišale stanarine. Ce pri tem upošte- 
vamo, da predstavlja sedanji delež amortizacije okoli 20 odstotkov, bi štiri- 
kratno zvišanje amortizacije povzročilo tudi zelo veliko spremembo v razdelitvi 
stanarin. Zato prosimo, da predlagatelj amandmaja pojasni, kakšna naj bi bila 
zaradi spremenjene stopnje amortizacije bodoča razdelitev stanarine na amorti- 
zacijo, investijsko vzdrževanje, tekoče vzdrževanje, zakonske obveznosti in po- 
slovne stroške. Očitno je namreč, da bi nakazano zvišanje sredstev amortizacije 
znatno vplivalo na veliko zmanjšanje sredstev za ostale namene, kar bi bistveno 
vplivalo na že sedaj neustrezno vzdrževanje stanovanjskih hiš in stanovanj. 

20» 
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Drugo vprašanje pa se glasi: Kakšno je razmerje med povprečno stana- 
rino in osebnim dohodkom sedaj, kakšno pa bo po sprejetju zakona o revalori- 
zaciji? 

Na prvo vprašanje sem že odgovoril, ko sem navajal ustrezne odstotke v 
smislu predlaganega družbenega dogovora glede prehoda na ekonomske 
stanarine. 

Sedanji delež stanarine v povprečnem osebnem dohodku znaša 6,2 odstot- 
ka povprečnega osebnega dohodka za leto 1977, v povprečnem dohodku gospo- 
dinjstva pa 3,5 odstotka. S samim zakonom o amortizaciji in revalorizaciji se 
razmerje ne bo spremenilo, spremenilo pa se bo razmerje le s prehodom na 
ekonomske stanarine, in sicer različno za posamezno leto, glede na dogovorjeno 
stopnjo rasti stanovanj oziroma prehoda na ekonomsko stanarino. Za leto 1980 
bo na primer delež stanarine v povprečnem osebnem dohodku 10,4%, oziroma 
v povprečnem dohodku gospodinjstva 7,1 %. Vendar to ne na podlagi zakona o 
revalorizaciji in amortizaciji, temveč na podlagi družbenega dogovora o prehodu 
na ekonomske stanarine, kakor sem že uvodoma skušal pojasniti. 

Menim, da smo s temi dopolnilnimi delegatskimi vprašanji vendarle pojas- 
nili tudi vsebino in namen predloga zakona. Tovarišici predsednici se zahvalju- 
jem za besedo. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Saje! Tudi v vodstvu 
tega zbora smo ocenjevali, da gre pri teh vprašanjih v bistvu za potrebo po po- 
jasnilih ob sprejemanju tega zakona, zato smo to tudi vključili v to točko dnev- 
nega reda in bi, če se s tem strinjate, ti dve vprašanji tudi tako okvalificirali; 
torej ne kot delegatska vprašanja, na katera odgovore potem pošiljamo, kot 
smo zadnjič sprejeli sklep, vsem delegatskim skupinam. Imata oba delegata, de- 
legat iz Črnomlja in delegat iz Ljubljane-Bežigrad še kakšno vprašanje ob teh 
pojasnilih? (Ne.) 

K tej točki dnevnega reda je bila še posebej povabljena Zveza stanovanj- 
skih skupnosti Slovenije. Predlog zakona ste prejeli. Prav tako ste prejeli 
amandmaje Izvršnega sveta. Predlog zakona sta obravnavala Odbor za urbani- 
zem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja in Zakonodajno- 
pravna komisija, ki sta zboru predložila tudi pismeni poročili. 

Želita poročevalec Odbora predsednik tovariš Tomaž Vuga in predsednik 
Komisije dr. Ude poročili še ustno dopolniti? Besedo ima predsednik Odbora 
za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja tovariš 
Tomaž Vuga! 

Tomaž Vuga: Tovarišice in tovariši delegati! Odbor za urbanizem, 
stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja je na seji 23. 10. 1978 
obravnaval amandmaje, ki jih je k predlogu zakona o revalorizaciji in amor- 
tizaciji stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini predložil Izvršni 
svet. Glede na to, da so amandmaji Izvršnega sveta po vsebini popolnoma 
enaki amandmajem Odbora s prejšnje seje, vsebujejo pa nekaj redakcijskih iz- 
boljšav besedila, Odbor umika svoje amandmaje k 4. in 8. členu ter k 3. in 4. 
odstavku 11. člena ter se strinja z identičnimi amandmaji Izvršnega sveta. Od- 
bor pa vztraja pri svojem amandmaju, da se k 11. členu doda nov 11. a člen, v 
katerem je potrebno določiti rok. Iz redakcijskih razlogov Odbor predlaga, da 
bi se novi 11. a člen glasil: Republiški sekretar za urbanizem predpiše v 30 dneh 
po uveljavitvi tega zakona način ugotavljanja, izkazovanja in razporejanja re- 
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zultatov opravljene revalorizacije ter način zbiranja podatkov pri Službi druž- 
benega knjigovodstva za družbeno evidenco o izvajanju revalorizacije. 

To je konec tega člena. Odbor se tudi strinja z amandmajem Zakonodajno- 
pravne komisije k 8. členu. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Vuga! Pričenjam raz- 
pravo. Želi kdo besedo? Prijavljena sta bila tovarišica Slavka Robida in to- 
variš Jože Zabukovšek iz Črnomlja. Predpostavljam, da predvsem v zvezi s 
pojasnili, na katere pa je dal odgovor že tovariš Saje. Želi še kdo razpravljati? 
Če nihče, potem zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Že iz obrazložitve poročevalca Odbora tovariša Vuge ste slišali, da Odbor 
umika svoje amandmaje, razen amandma za novi 11. a člen. Odbor vztraja, 
da se za izdajo podzakonskih aktov določi rok 30 dni. Ta amandma je tovariš 
Vuga tudi redakcijsko popravil, v smislu pripombe Zakonodajno-pravne ko- 
misije. Tako bomo najprej glasovali o amandmaju našega Odbora, da se za 
11. členom doda 11. a člen. Ta amandma je razviden tudi iz poročila Odbora 
z dne 11. 10. in iz uvodne obrazložitve predsednika Odbora. 

Kdor je za redakcijsko dopolnjeni amandma Odbora, naj prosim glasuje! 
(58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno sprejet. 
Prehajamo na glasovanje o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije k 

8. členu, ki je razviden iz poročila Komisije z dne 24. 10. 1978. Odbor in pred- 
lagatelj se s tem amandmajem strinjata. Kdor je za ta amandma, naj prosim 
glasuje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma Komisije soglasno sprejet. 
Prehajamo še na glasovanje o amandmajih Izvršnega sveta, ki ste jih do- 

bili, in sicer k 4., 8. in . 11. členu. O amandmaju Izvršnega sveta za nov 11. a 
člen ne bomo glasovali, ker smo že sprejeli amandma našega odbora, ki v bi- 
stvu povzema amandma Izvršnega sveta, dodaja pa rok za izdajo podzakonskih 
aktov. Odbor in Zakonodajno-pravna komisija z amandmaji Izvršnega sveta 
soglašata. 

Kdor je torej za amandmaje Izvršnega sveta, naj prosim glasuje! (57 de- 
legatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so amandmaji Izvršnega sveta k 4., 8. in 11. členu soglasno 
sprejeti. 

Glasovati moramo še o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog za- 
kona, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona o revalorizaciji in 
amortizaciji stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o pripravi in sprejetju družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1981 
do leta 1985, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen 
izvršni svet. 

Za svoja predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Zdravka Praznika, 
direktorja Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje in tovariša Gregorja 
Berkopca, pomočnika direktorja tega zavoda. 
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Želi predstavnik predlagatelja besedo? (Da.) Prosim, besedo ima tovariš 
Zdravko Praznik! 

Zdravko Praznik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Predlagatelj je proučil pripombe, ki so jih dali odbori in Zakonodajno- 
pravna komisija, in z njimi soglaša oziroma jih podpira. V zvezi s tem spre- 
jema tudi amandma, ki ga je predložila Zakonodajno-pravna komisija Skup- 
ščine SR Slovenije. V zvezi s pripombo, ki jo je dal Odbor za družbenoeko- 
nomske odnose in razvoj tega zbora in ki se nanaša na usklajenost rokov o pri- 
pravi planskih dokumentov, bi dal tole kratko pojasnilo: 

Po zveznem odloku je treba predložiti osnutek srednjeročnega plana do 
konca aprila leta 1980. Po republiškem predlogu odloka pa je rok drugo tri- 
mesečje 1980. To pomeni, da tu formalne neusklajenosti ni. Bolj okviren rok 
je v tem slovenskem odloku predlagan zaradi tega, da bi obstajalo več ma- 
nevrskih možnosti za kasnejše usklajevanje med federacijo in med republiko. 
Naš predlog je, da bi tudi federacija nekoliko podaljšala rok, ne vemo pa še, 
ali bo na to pristala. Kot rečeno, se v sami delovni fazi te uskladitve dajo 
ugotoviti. 

Predsednica Silva Jereb: Predlog odloka ste prejeli. Obravnavala 
sta ga Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj in Zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. 

Želita poročevalca Odbora in Komisije poročilo tudi ustno dopolniti? (Ne 
želita.) 

Prejeli ste tudi poročilo Odbora za družbenoekonomske odnose Družbeno- 
političnega zbora, v katerem so vsebovana stališča, ki naj jih sprejme ta zbor. 
Danes ste na klop prejeli obvestili Družbenopolitičnega zbora o tem, kakšna 
stališča je pri tem aktu sprejel, ker ga je obravnaval v smislu 2. odstavka 72. 
člena poslovnika Skupščine na svoji seji 27. oktobra 1978. 

Na podlagi predloženih gradiv pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? 
(Nihče.) Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na 
glasovanje. 

Najprej bomo glasovali o amandmaju Zakonodajno-pravne komisije k 6. 
členu. Predstavnik predlagatelja se je o tem amandmaju že izrekel. Prosim 
predstavnika Odbora, da pove, ali se s tem amandmajem strinja? (Da.) 

Kdor je za amandma Komisije, naj prosim glasuje! (57 delegatov glasuje 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma Zakonodajno-pravne komisije soglasno 
sprejet. 

Glasovati moramo torej še o predlogu odloka v celoti. Kdor je za predlog 
odloka, naj prosim glasuje! (55 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? ((Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 
Ugotavljam tudi, da je bil predlog odloka sprejet v skladu s stališči Druž- 

benopolitičnega zbora, o čemer bom predsednico tega zbora posebej obvestila. 
Glede na predlog Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj pred- 

lagam, da sprejme zbor še naslednji sklep: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj do konca 1978. leta pripravi in 

predloži Skupščini SR Slovenije v vednost program dela za pripravo dolgo- 
ročnega plana Socialistične republike Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 
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1995 oziroma za določena področja tudi do leta 2000 in program dela za pri 
pravo družbenega plana Socialistične republike Slovenije za obdobje od leta 
1981 do leta 1985. Ali želi o tem predlogu kdo razpravljati? (Ne.) 

Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! 
(56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o spremembah in dopolnitvah odloka o prenosu denarnih sredstev Socialistič- 
ne republike Slovenije v depozit pri Narodni banki Slovenije, ki ga je Skup- 
ščini predložil v obravnavo njen izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil Dragana Mozetiča, namest- 
nika republiške sekretarke za finance. Zeli predstavnik predlagatelja besedo? 
(Ne.) Predlog odloka ste dobili. Obravnavala sta ga Odbor za finance in Zako- 
nodajno-pravna komisija, ki sta zboru predložila pismeni poročili. Želita po- 
ročevalca, predsednica Odbora tovarišica Zdenka Jurančičeva in predsednik 
Komisije dr. Ude, poročilo tudi ustno dopolniti? (Ne želita.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, 
naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, to je na osnutek od- 
loka o sprejetju družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1981 do leta 
1985 in o določitvi roka za predložitev osnutka oziroma predloga družbenega 
plana Jugoslavije Skupščini SFRJ, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
v soglasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Predstavnik naše delegacije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
je tovariš Marko Bule, vodja delegacije, predstavnika Izvršnega sveta pa sta 
tovariš Zdravko Praznik, direktor Zavoda Socialistične republike Slovenije 
za družbeno planiranje in tovariš Gregor Berkopec, pomočnik direktorja tega 
zavoda. 

Zeli morda besedo predstavnik delegacije? (Ne želi.) Zeli morda besedo 
predstavnik Izvršnega sveta? (Ne.) 

Osnutek odloka ste prejeli, prav tako ste prejeli mnenje Izvršnega sveta. 
Osnutek odloka sta obravnavala Odbor za družbenoekonomske odnose in raz- 
voj in Zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila pismeni poročili. Želita 
poročevalca Odbora in Komisije poročili ustno dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ce ne želi nihče razpravljati, za- 
ključujem razpravo in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep. 

1. Zbor občin Skupščine Socialistične republike Slovenije daje soglasje k 
osnutku odloka o sprejetju družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 
1981 do leta 1985 in o določitvi roka za predložitev osnutka oziroma predloga 
družbenega plana Jugoslavije Skupščini SFRJ. 

2. Pooblašča se delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da da v imenu Skupščine Socia- 
listične republike Slovenije soglasje k predlogu odloka o sprejetju družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje od leta 1981 do 1985 in o določitvi roka za pred- 
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ložitev osnutka oziroma predloga družbenega plana Jugoslavije Skup- 
ščini SFRJ. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (58 delegatov glasuje za) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o spremembi zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu, ki ga 
je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin'Skup- 
ščine SFRJ. 

Predstavnik naše delegacije v Zboru republik in pokrajin je tovariš Ivo 
Klemenčič, član delegacije, predstavnik Izvršnega sveta pa tovariš Dragan 
Mozetič, namestnik republiške sekretarke za finance. 

Osnutek zakona je označen kot strogo zaupni akt. Glede na to predlagam, 
da v smislu 2. odstavka 399. člena in 2. odstavka 400. člena poslovnika Skup- 
ščine sprejmemo naslednji sklep: 

1. Obravnava in sklepanje o osnutku zakona o spremembi zakona o ob- 
davčevanju proizvodov in storitev v prometu se opravi brez navzočnosti 
javnosti. 

2. Na seji zbora pri tej točki dnevnega reda, so lahko navzoči predstav- 
niki sredstev javnega obveščanja. Javnost lahko obvestijo le o tem, da je 
Zbor občin obravnaval osnutek zakona o spremembi zakona o obdavčevanju 
proizvodov in storitev v prometu in o tem, kakšen sklep je sprejel. 

Kdor je za predlagani sklep, naj prosim glasuje! (56 delegatov glasuje za.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (3 delegati.) 

Ugotavljam, da je predlagani sklep z večino glasov sprejet. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično federativno republiko 
Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU-1611, 1612, 1613 
in 1614) z dne 26. julija 1978, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v so- 
glasje Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Predstavnik naše delegacije v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ je Mirko Zlender, član delegacije, predstavnik Izvršnega sveta pa je to- 
variš Dragan Mozetič, namestnik republiške sekretarke za finance. Zeli pred- 
stavnik naše delegacije besedo? Besedo ima tovariš Marko Bule, vodja 
delegacije! 

Marko Bule: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Rad bi povedal samo to, da smo v delegaciji že v razpravi o podobni ratifi- 
kaciji, ki je bila na naših zborih v mesecu juniju, postavili zahtevo Zveznemu 
izvršnemu svetu, da da posebno obrazložitev, zakaj prihajajo te ratifikacije v 
skrajšanem oziroma takem postopku, kot sta tudi ti dve. Ugotovili smo nam- 
reč, da se pravzaprav v resnici često ne mudi tako, da bi morali dajati zakone 
na mizo, ter da so tudi ugotovitve v obrazložitvah, da bo z normalnim po- 
stopkom nastala posebna škoda, nekoliko za lase privlečena. Ugotovili smo, da 
v praksi potem, ko je zakon ratificiran, poteka izkoriščanje sredstev iz posojil 
Mednarodne banke zelo počasi. Nadalje smo ugotovili, da se v postopku, kadar 
se sklepajo te pogodbe z Mednarodno banko, plačuje oziroma začne teči tako 
imenovan »commitment fee«, namreč od dneva, ko je sprejet sporazum med 
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Izvršnim svetom in Mednarodno banko, in sicer v višini 0,75. Ta teče toliko 
časa, dokler se vsa sredstva ne izkoristijo. Zaradi tega smo ugotovili, da je 
krivda v tem, da posamezni izvršni organi predolgo držijo te zakone v pre- 
dalih oziroma jih predolgo pripravljajo in jih potem v zadnjem trenutku po- 
šiljajo v obravnavo skupščinam. Zahtevali smo, da se po razpravi v Zboru re- 
publik in pokrajin, ne samo v primeru zakonov, ki smo jih sprejeli junija, 
temveč tudi glede teh dveh zakonov ugotovi točno cel postopek in da se taka 
praksa neha. Menil sem, da je potrebno, da vas o tem informiram. Zbor re- 
publik in pokrajin je to našo iniciativo sprejel in sprejel ustrezen sklep. Prej- 
šnji teden smo intervenirali, zakaj Zvezni izvršni svet še ni dal poročila o tej 
problematiki, zakaj še ni dal analize glede te problematike. Rekli smo, da 
dokler ne bo tega pripravil, delegati slovenske skupščine niso več pripravljeni 
dajati soglasij po takem postopku. Opozorili smo, da je to zadnjič, da damo 
soglasje, preden ne opravimo te razprave. 

To informacijo dajem zato, ker mislim, da zaradi naše zahteve ni po- 
treben poseben sklep. Hvala lepa. 

Predsednica Silva Jereb: Delegacija v Zboru republik in pokrajin 
ima pri teh svojih prizadevanjih tudi vso našo podporo. 

Želi besedo morda tudi predstavnik Izvršnega sveta? (Ne želi.) 
Predlog zakona ste prejeli. Prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta. Pred- 

log zakona so obravnavali: Odbor za finance in Zakonodajno-pravna komisija 
ter Komisija za mednarodne odnose, ki so zboru predložili pismena poročila, 
Odbor pa tudi predlog odloka o soglasju k predlogu zakona. 

Želita poročevalca Odbora in Zakonodajno-pravne komisije poročili ustno 
dopolniti? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Če ne želi nihče razprav- 
ljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 

Kdor je za predlog odloka o soglasju k predlogu zakona, naj prosim gla- 
suje! (57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o soglasju k pred- 
logu zakona. 

Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ratifikaciji sporazuma o garanciji med Socialistično federativno republiko 
Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU-1616) z dne 
23. 8. 1978, ki ga je Skupščini predložil v soglasje Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. 

Predstavnik naše delegacije v Zboru republik in pokrajin je tovariš Mar- 
ko Bule, vodja delegacije, predstavnik Izvršnega sveta pa je tovariš Dragan 
Mozetič, namestnik republiške sekretarke za finance. Zeli predstavnik delega- 
cije besedo? (Ne.) Predstavnik Izvršnega sveta? (Ne.) 

Predlog zakona ste prejeli, prejeli ste tudi mnenje Izvršnega sveta. Pred- 
log zakona so obravnavali: Odbor za finance, Zakonodaj no-pravna komisija 
in Komisija za mednarodne odnose, ki so zboru predložili pismena poročila, 
Odbor pa tudi predlog odloka o soglasju k predlogu zakona. Ali želita poroče- 
valec Odbora predsednica tovarišica Jurančičeva in predsednik Komisije dr. 
Ude poročili še ustno dopolniti? (Ne.) Pričenjam razpravo. Ali želi kdo besedo? 
Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. 
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Kdor je za predlog odloka o soglasju k predlogu zakona, naj prosim glasuje! 
(57 delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka. 

Prehajamo na 21. točko dnevnega reda, to je na predloge in 
vprašanja delegatov. 

Po prvem odstavku 40. člena poslovnika Skupščine Socialistične republike 
Slovenije ima delegat v zboru pravico postaviti Izvršnemu svetu ali republi- 
škim funkcionarjem, ki vodijo delo republiških upravnih organov, vprašanja, 
ki se nanašajo na njihovo delo ali na zadeve iz njihove pristojnosti. Vpra- 
šanje 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. 

K tej točki dnevnega reda ste prejeli delegatsko vprašanje skupine de- 
legatov iz občine Litija in delegatsko vprašanje skupine delegatov iz ob- 
čine Koper. 

Na vprašanje glede amortizacije smo že dobili odgovore pri eni od prejš- 
njih točk dnevnega reda. 

Na vprašanje skupine delegatov iz občine Litija bo odgovoril dr. Miro Saje, 
republiški podsekretar v Republiškem sekretariatu za urbanizem. Prosim, to- 
variš Saje! 

Dr. Miro Saje: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Skupina delegatov iz Litije je neposredno po izlitju mazuta — mazut se je izlil 
12. 10. 1978 v Polju pri Ljubljani v kanalizacijo in prek nje v Ljubljanico in 
Savo — pod vtisom posledic, ki jih je to izlitje povzročilo občini Litija, posta- 
vila več vprašanj, na katera dajemo naslednje odgovore. 

Pri oblikovanju odgovorov smo seveda upoštevali pismena mnenja Repu- 
bliškega sekretariata za notranje zadeve, Republiškega komiteja za varstvo 
okolja ter poročila vodnogospodarskih inšpekcij. 

1. V zakonu o vodah je v 50. členu urejeno vprašanje povrnitve stroškov, 
ki nastanejo pri odstranjevanju posledic onesnažitve vode. V tem členu je tudi 
navedeno, da mora nujna dela pri zavarovanju vode opraviti pristojna vodno- 
gospodarska organizacija, ki mora biti za ta dela ustrezno opremljena. 

Citiram 50. člen zakona o vodah: »Vsako izlivanje ali izpuščanje nevarnih 
ali škodljivih snovi, do katerega je prišlo po nesrečnem naključju ali okvari, 
je povzročitelj dolžan nemudoma prijaviti najbližji postaji milice. Kdor zapazi 
izlivanje ali izpuščanje vodnih ali škodljivih snovi na morju ali kopnem, je 
dolžan to nemudoma priglasiti najbližji postaji milice. Ce pride do izlivanja ali 
izpuščanja nevarnih ali škodljivih snovi, mora vodnogospodarska organizacija 
za urejanje voda, na stroške povzročitelja, nemudoma potrebno ukrepati za za- 
varovanje vode ali morja. Za ta del ima pravico zahtevati povračilo stroškov od 
povzročitelja oziroma, če se ta ne da ugotoviti, od območne vodne skupnosti. 

Vodnogospodarska organizacija za urejanje voda mora imeti primerno 
opremo. Financiranje opreme zagotovita območna vodna skupnost in Zveza 
vodnih skupnosti Slovenije.« 

Glede vračila stroškov, ki so nastali v občini Litija, velja torej uporabiti 
normalen postopek izterjave stroškov od povzročitelja. 
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2. Dne 12. 10. 1978 popoldan, ko je prišlo do izlitja mazuta iz obeh cistern 
v kurilnici stanovanjskega bloka v Polju, cesta V/9, so delavci Uprave javne 
varnosti v Ljubljani takoj zavarovali kraj dogodka, obvestili pristojno inšpek- 
cijo ter Komunalno podjetje Ljubljana ter istočasno ugotavljali izvor onesna- 
ženja rek Sava in Ljubljanica, med delom strokovne komisije na kraju dogodka 
pa so zbirali ustrezne podatke o stanju onesnaženosti obeh rek. Ob 19. uri 
istega dne je dežurna služba Uprave inšpekcijskih služb Ljubljana obvestila o 
onesnaženosti Ljubljanice vodnogospodarskega inšpektorja, ki je takoj odšel na 
mesto iztoka kanalizacije v Zalogu. V akcijo se je takoj vključila tudi de- 
žurna služba Komunalnega podjetja Ljubljana, TOZD Komunala. V poznih ve- 
černih urah istega dne so organi Uprave javne varnosti in inšpekcija ugotovili 
povzročitelja in ukrenili, da je prenehal odtok mazuta v kanalizacijo, to je, 
zaprli so talni izpust v prostorih kurilnice. 

Nadaljnji potek čiščenja je bil manj uspešen, saj v Ljubljani ni bilo moč 
dobiti črpalke, da bi izčrpali mazut iz revizijskih jaškov kanalizacije. Tudi od- 
stranjevanje mazuta se je pričelo šele tretji dan, to je 14. 10. 1078. Dela je oprav- 
ljala organizacija Hidrotehnik. Čiščenje je opravljalo več oseb, ki so z enostav- 
nimi delovnimi sredstvi zbirali ostanke mazuta in jih skladiščili v sodčke. Ce- 
lotno sanacijo so vodili organi Skupščine mesta Ljubljana, medtem ko repu- 
bliški organi niso bili vključeni v akcijo. Ugotavljamo, da v tem primeru ni 
zatajilo dežurstvo, niti občinskih niti ne mestnih ali republiških organov in 
organizacij, pač pa predvsem pripravljenost za ukrepanje v nastali situaciji. 
Sorazmerno hitro so inšpekcijski in drugi organi ugotovili vzroke za nesrečo in 
tudi ukrenili, da se je zaprlo črpališče vode v Litiji ter preprečilo nadaljnje od- 
tekanje mazuta v kanalizacijo. Vendar pa organizacije, ki morajo v skladu z 
zakonom zagotoviti pogoje za ukrepanje v primeru nesreče, tega niso zagotovile, 
kar ponovno opozarja, da moramo vztrajati, da se te vrste nesreče onesnaženja 
vodotokov in morja, zraka in drugega enako obravnavajo kot požar, poplave in 
podobno in da se del nujnih intervencijskih opravil opravi v okviru obstoječe 
organizacije prostovoljnih in poklicnih gasilskih organizacij. Ne glede na tako 
ureditev pa so dolžne vodnogospodarske organizacije, v skladu s citiranim 50. 
členom zakona o vodah, zagotoviti saniranje voda in se za taka opravila pri- 
merno organizirati, usposobiti in opremiti. 

3. Strokovno navodilo o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena 
skladišča ter transportne naprave za prevoz nevarnih in škodljivih snovi, še ni 
izdano, vendar bo Izvršni svet poskrbel, da bo navodilo izdano v najkrajšem 
času. Prav tako pa morajo pristojni organi in organizacije poskrbeti za ustrezno 
opremo za ukrepanje v primerih, ko nastane okvara v že obstoječih napravah, 
v katerih se shranjujejo nevarne in škodljive snovi. 

4. Ugotavljamo, da se odnos do izgradnje čistilnih naprav izboljšuje in da 
je izgradnja čistilnih naprav v srednjeročnih planih temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela, komunalnih skupnostih in občinah dobila ustrezno mesto. V neka- 
terih slovenskih občinah so problem čiščenja odpadnih voda v celoti razrešili, 
medtem ko bo večina občin za dosego tega cilja potrebovala daljše obdobje. 
Hvala. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa, tovariš Saje! 
Sprašujem delegata iz občine Litija tovariša Borisa Coparja, ali je zado- 

voljen z odgovorom! (Da.) 
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Na vprašanje skupine delegatov iz občine Koper1 bo odgovoril tovariš Dra- 
gan Mozetič, namestnik republiške sekretarke za finance! 

Dragan Mozetič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Tovariš Darko Degan, delegat skupine delegatov iz občine Koper je dne 
25. 9. postavil delegatsko vprašanje v zvezi s problematiko oskrbe z vodo v ob- 
čini Koper in o možnosti oprostitve davka in prispevkov iz osebnih dohodkov 
v primerih solidarnostnih akcij. 

Vprašanje oprostitve davka in prispevkov iz osebnega dohodka iz dodatno 
organiziranega dela, izven 42-urnega delovnega tedna, za solidarnostne namene 
je po obstoječi ureditvi rešeno le za primer solidarnosti v smislu 5. in 8. člena 
zakona o oblikovanju sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic narav- 
nih nesreč. 

Po citiranih določbah so delavci dolžni plačati prispevek solidarnosti iz 
osebnega dohodka v višini povprečnega enodnevnega neto osebnega dohodka, 
doseženega v mesecu juliju. 

Delavci v organizacijah združenega dela, ki ustvarjajo dohodek po načelih 
gospodarskega poslovanja, pa se lahko odločijo, da namesto tega prispevka or- 
ganizirajo dodatno delo izven 42-urnega delovnega tedna in tako doseženi eno- 
dnevni osebni dohodek v celoti vplačajo kot prispevek solidarnosti. 

V takem primeru se iz tega osebnega dohodka ne plačajo prispevki in davki. 
Oprostitev prispevkov in davkov iz osebnega dohodka, doseženega z do- 

datno organiziranim delom za solidarnostne namene, je torej določena le za 
navedeno obliko solidarnosti po citiranem zakonu. 

Oprostitve davkov in prispevkov iz osebnega dohodka, namenjenega za 
druge solidarnostne namene, v obstoječem sistemu niso predvidene in je zato 
iz takšnega osebnega dohodka treba plačati ustrezne prispevke in davke. 

Samoupravne interesne oziroma družbenopolitične skupnosti pa se lahko 
prispevkom oziroma davkom iz takšnega dela osebnega dohodka odpovedo in 
s tem prispevajo k večjemu učinku solidarnostne akcije. 

Za oprostitev plačila prispevkov oziroma davkov iz osebnega dohodka v 
takšnih akcijah bi bila torej v vsakem primeru potrebna odločitev ustrezne 
samoupravne interesne oziroma družbenopolitične skupnosti, da se odpove 
njej pripadajočim prispevkom oziroma davkom. 

Predsednica Silva Jereb: Hvala lepa! Vprašujem tovarišico Vezov- 
nikovo, ali je z odgovorom zadovoljna! (Da.) 

Dobili smo še eno pismeno vprašanje, in sicer iz občine Šmarje pri Jelšah. 
To vprašanje zadeva škodo, ki jo povzroča nihanje napetosti iz dobavljene 
električne energije. 

Na to vprašanje bomo dobili odgovor na naslednji seji. 
Zeli mqrda od delegatov še kdo postaviti kakšno vprašanje? (Ne.) 
Če nihče, potem vas obveščam, da smo pri vseh točkah dnevnega reda, 

kjer smo sprejemali končne odločitve, usklajeni z Zborom združenega dela 
in z Družbenopolitičnim zborom. Ker je s tem dnevni red današnje seje iz- 
črpan, se vsem delegatom zahvaljujem za udeležbo, za intenzivno in vztrajno 
sodelovanje pri poteku seje in za sodelovanje v razpravi. 

Zaključujem 8. sejo Zbora občin. Hvala lepa! 

(Seja je bila končana ob 16. uri.) 



družbenopolitični zbor 

6. seja 

(29. septembra 1978) 

Predsedovala: Tina Tomi j e, 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednica Tina Tomlje: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
6. sejo Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Odsotnost so opravičili: Vlado Beznik, Marko Bule, Lojzka Cotar, Jože 
Globačnik, Vlado Janžič, Miran Potrč, Miloš Prosenc, Luisella Ravalico, Ciril 
Sitar, Ivanka Vrhovčak, Janko Zevart in Vito Habjan. 

Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 5. seje Družbenopolitičnega zbora; 
2. informacija o uresničevanju stališč Skupščine Socialistične republike 

Slovenije in Predsedstva Republiške konference Socialistične zveze delovnega 
ljudstva Slovenije o izvajanju in o nadaljnjem urejanju sistema socialne var- 
nosti borcev NOV in drugih borcev ter vojaških invalidov in informacija o 
analizi in uporabi kriterijev za priznavanje varstvenega dodatka kmetom 
borcem NOV; 

3. informacija o uresničevanju zakona o visokem šolstvu; 
4. informacija o izvajanju ustavne preobrazbe pravosodnega sistema; 
5. predlog programov dela zborov Skupščine SR Slovenije za obdobje 

oktober—december 1978; 
6. osnutek delovnega programa Zbora republik in pokrajin Skupščine 

SFR Jugoslavije za dobo september—december 1978; 
7. volitve in imenovanja; 
8. predlogi in vprašanja delegatov. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Ne.) 

Se strinjate s predlogom dnevnega reda. (Da.) Ugotavljam, da je predlog dnev- 
nega reda sprejet. 

Preden nadaljujemo sejo, prosim delegate, če ima kdo pripravljeno dele- 
gatsko vprašanje, da ga odda sekretarju zbora. Tako bi lahko med sejo se- 
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znanili z njim Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ki naj bi po možnosti od- 
govoril že danes. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 5. seje zbora. 

Osnutek zapisnika 5. seje Družbenopolitičnega zbora ste prejeli. Pred- 
laga kdo kakšen popravek, dopolnitev ali spremembo zapisnika? (Ne.) Ker 
ne predlaga nihče, dajem odobritev zapisnika 5. seje na glasovanje. Kdor je za 
odobritev, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno odobril zapisnik 5. 
seje zbora. 

Preden preidemo na obravnavo posameznih točk dnevnega reda, vas ob- 
veščam, da smo se predsedniki zborov dogovorili, da bomo na skupnem za- 
sedanju vseh treh zborov poslušali uvodno obrazložitev k 2. točki dnevnega 
reda. Zato prekinjam sejo Družbenopolitičnega zbora in vabim delegate v ve- 
liko dvorano Republiške skupščine. Po končanem skupnem zasedanju vseh 
zborov bomo nadaljevali sejo v tej dvorani. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.15 in se je nadaljevala ob 10.20.) 

Predsednica Tina Tomlje: Nadaljujemo sejo Družbenopolitičnega 
zbora. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na informacijo o 
uresničevanju stališč Skupščine Socialistične republike Slovenije in Predsed- 
stva Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije o 
izvajanju in nadaljnjem urejanju sistema socialne varnosti borcev NOV in 
drugih borcev ter vojaških invalidov in informacijo o analizi in uporabi krite- 
rijev za priznavanje varstvenega dodatka kmetom borcem NOV. 

Obe informaciji je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Uvodno 
obrazložitev predsednika Republiškega komiteja za vprašanja borcev NOV 
smo poslušali na skupnem zasedanju zborov. Informaciji sta obravnavala Od- 
bor za družbenoekonomske odnose tega zbora in Komisija Skupščine Sociali- 
stične republike Slovenije za vprašanja borcev NOV. Obe informaciji ste pre- 
jeli. Prav tako ste prejeli tudi poročili Odbora in Komisije ter predlog stališč 
Republiškega odbora Zveze združenj borcev NOV Slovenije, danes pa še spre- 
jeta stališča Republiškega odbora Zveze združenj borcev NOV Slovenije. 

K obravnavi te točke sta bila posebej povabljena predstavnika Republi- 
škega komiteja za vprašanja borcev NOV ter Skupnosti socialnega varstva 
Slovenije. Želi poročevalec Odbora za družbenoekonomske odnose tovariš 
Stane Repar dopolniti pismena poročila? (Da.) Prosim, besedo ima tovariš 
Stane Repar! 

Stane Repar: Tovarišice in tovariši delegati! Odbor za družbeno- 
ekonomske odnose je obravnaval informacijo o uresničevanju stališč Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije in Predsedstva Republiške konference 
Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije o izvajanju in nadaljnjem 
uresničevanju sistema socialne varnosti borcev NOV in drugih borcev ter vo- 
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jaških vojnih invalidov ter informacijo o analizi in uporabi kriterijev za pri- 
znavanje varstvenega dodatka kmetom borcem NOV, ki jo je predložil Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. Odbor je ugodno ocenil informacijo, zlasti pa pre- 
cejšen napredek pri uresničevanju stališč o socialni varnosti borcev NOV in 
vojaških vojnih invalidov v zadnjih letih. Ker se sistem varstva borcev NOV 
in vojaških vojnih invalidov ureja z zvezno zakonodajo, po mnenju članov Od- 
bora ne obstajajo potrebe, da bi to zakonodajo širili in s tem povečevali obseg 
pravic, čeprav so določeni pritiski v tej smeri. Bistvenega pomena za nadaljnji 
razvoj na tem področju je dosledna in življenjska uporaba zakonskih določb 
in skrb, da bosta sleherni borec ali borka dosegla z zakonom določene pravice. 

Mnogo vprašanj iz sistema socialne varnosti borcev in vojaških vojnih in- 
validov rešuje tudi republiška zakonodaja, ki omogoča dodatno skrb za boljše 
in učinkovitejše urejanje borčevskih zadev. Posebej pa moram poudariti dej- 
stvo, da se na tem področju vedno bolj učinkovito uveljavljajo samoupravne 
interesne skupnosti, združeno delo in krajevne skupnosti, ki prispevajo k 
temu, da se ta problematika hitreje podružblja in s tem zagotavljajo boljši 
pogoji za življenjsko reševanje nastalih problemov in potreb. To je pomembno, 
saj je populacija, o kateri govorim, že starejša in odvisna od pravočasnih in 
učinkovitih ukrepov glede življenjsko pomembnih vprašanj, kot so socialna 
varnost, ki je v nemajhni meri odvisna od družbenega dogovarjanja in samo- 
upravnega sporazumevanja v republiki in občinah, zdravstveno varstvo, sta- 
novanjska vprašanja, varstvo ostarelih v domovih, sosedska pomoč v krajevni 
skupnosti itd. 

Eden takih dogovorov o dodatnem varstvu je tudi družbeni dogovor o pri- 
znavalninah, ki nam je pomagal odpraviti še obstoječe razlike med občinami. 
Tem bo treba posvetiti več skrbi, saj so razlike še opazne, družbeni dogovor pa 
se povsod še ne izvaja tako, kot je bilo predvideno. 

S posamičnim urejanjem neurejenih vprašanj borcev na podlagi obsto- 
ječe zakonodaje in samoupravne aktivnosti v samoupravnih interesnih skup- 
nostih bo možno urediti v prihodnje še vse nerešene zadeve in upravičencem 
iz naslova borčevskih in invalidskih pravic omogočiti potrebno varstvo. Odbor 
se je tudi zavzel, da se čimprej uredi priznanje varstvenega dodatka kmetom 
borcem NOV. 

Predsednica Tina Tomi je : Zeli besedo poročevalka Komisije Skupšči- 
ne SR Slovenije za vprašanja borcev NOV tovarišica Aljančičeva? (Da.) Prosim, 
besedo ima tovarišica Marija Aljančič! 

Marija Aljančič: Tovarišice in tovariši delegati! Obravnavanje in- 
formacije o izvajanju in nadaljnjem urejanju sistema socialne varnosti borcev 
NOV in drugih borcev ter vojaških invalidov, ki celovito in strnjeno prikazu- 
je sedanje stanje na tem področju, je priložnost, da zbori Skupščine Sociali- 
stične republike Slovenije ocenijo, kako smo v preteklem obdobju uresniče- 
vali stališča Skupščine Socialistične republike Slovenije in Predsedstva Re- 
publiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, sprejeta 
v letu 1976. 

Kakšne rezultate smo pri tem dosegli in kateri nadaljnji ukrepi bodo še 
potrebni za izboljšanje materialnega in družbenega položaja borcev in vo- 
jaških invalidov? Uvrstitev te problematike na dnevni red današnjih sej zbo- 
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rov Skupščine Socialistične republike Slovenije ponovno potrjuje vso skrb in 
pozornost, ki jo naša družba namenja borcem NOV in nekaterim njihovim 
problemom. 

Komisija za vprašanja borcev Skupščine Socialistične republike Slovenije, 
spričo aktualnosti in pomembnosti obravnavane problematike, pozorno sprem- 
lja dosedanje razprave v republiki in v občinah, ki so bile organizirane v zvezi 
z omenjeno informacijo. Da bi se seznanila z odmevi teh razprav, je v nekate- 
rih slovenskih občinah organizirala tudi razgovore s pristojnimi organi, orga- 
nizacijami in skupnostmi. Na svoji seji 18. septembra 1978, poročilo s te seje 
ste prejeli z gradivom za današnjo sejo zbora, je Komisija na osnovi obeh in- 
formacij in razprav v delovnih telesih Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije sprejela sklepe, s katerimi opozarja na nekatera pereča vprašanja so- 
cialne varnosti borcev NOV in vojaških invalidov. Komisija se je sestala tudi 
danes pred sejami zborov Skupščine, z namenom, da se seznani tudi s tistimi 
predlogi, pripombami in mnenji k obema informacijama, ki so jih Skupščini 
predložile v času po seji Komisije skupine za pošiljanje delegatov v Zbor 
združenega dela in Zbor občin, družbenopolitične organizacije in drugi za- 
interesirani dej avniki. 

V današnji razpravi je Komisija posebno pozornost posvetila stališčem, ki 
jih je Republiški odbor Zveze borcev NOV Slovenije po obravnavanju obeh 
informacij sprejel na seji 26. septembra tega leta in ste jih tudi prejeli. Komi- 
sija za vprašanja borcev NOV ugotavlja, da so stališča zainteresiranih družbe- 
nih dejavnikov do borčevsko-invalidske problematike in nekaterih perečih 
vprašanj usklajena in da je vsa aktualna problematika s tega področja, ki ji 
bo v prihodnje treba posvetiti vso pozornost, zajeta tudi v sklepih Komisije 
Skupščine Socialistične republike Slovenije za vprašanja borcev NOV, ki so 
bila sprejeta dne 18. septembra 1978. Zato Komisij a-predlaga, da zbori Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije po razpravi sprejmejo sklepe, ki jih 
predlaga Komisija, kot svoje sklepe. Člani Komisije bomo spremljali razpravo 
o obeh informacijah v zborih. Po končani razpravi pa se bomo ponovno se- 
stali in po potrebi predložili zborom predlog sprememb in dopolnitev sklepov. 

Predsednica Tina Tomlje: Se zbor strinja s predlogom Komisije 
Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV, da sprejme po razpravi 
sklepe, ki jih predlaga? (Da.) Glede na to predlagam, da člani Komisije Skup- 
ščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV v našem zboru spremljajo raz- 
pravo in da Komisija po končani obravnavi v vseh zborih po potrebi predloži 
zboru spremembe in dopolnitve sklepov. Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
Prosim,, besedo ima tovariš Stane Repar! 

Stane Repar : Tovarišice in tovariši delegati! Prej sem bil poroče- 
valec, v razpravi pa bom opozoril na nekatere probleme, predvsem glede neka- 
terih kategorij borcev oziroma vojaških vojnih invalidov. Ugotoviti moram, da 
je uvodni ekspoze tovariša Cižmeka zelo dobro osvetlil vse tiste bistvene in 
najaktualnejše probleme, ki danes težijo borčevsko populacijo. Menim, da 
nam ostaja pravzaprav malo prostora, da dopolnimo vse, kar je bilo povedano 
v ekspozeju in kar je povedano v stališčih Republiškega odbora Zveze zdru- 
ženj borcev NOV. Vendar pa bom, poleg tega, da bom opozoril na nekatera 
vprašanja, kot so zdravstveno varstvo in socialno varstvo, omenil še nekatera 
vprašanja, ki se nanašajo na določen del borčevske populacije, in sicer ne- 
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katere specifične probleme v zvezi s položajem vojaških vojnih in mirovnih 
invalidov v Sloveniji. 

Občutek imam, da je ta sedanja javna razprava odprla vso paleto vpra- 
šanj, ki težijo to populacijo, in menim, da smo na koncu te javne razprave 
lahko z načinom in z učinkovitostjo reševanja teh vprašanj zadovoljni. Družba 
se je angažirala in združeno delo je storilo velike napore za to, da se ti pro- 
blemi urejujejo, čeprav se mi zdi, da je bilo včasih v razpravah o informaciji 
in o borčevskih vprašanjih nekoliko preveč poudarjeno socialno delo, manj pa 
pravice, ki gredo borcem in invalidom iz minulega dela in glede na njihovo 
družbenopolitično dejavnost v naši družbi. 

Take narave so tudi vsa druga vprašanja. Po mojem mnenju, poleg in- 
validsko-pokojninskega zavarovanja in pa poleg priznavalnin, predvsem teži 
borčevsko populacijo zdravstveno in stanovanjsko področje. Zdravstveno pod- 
ročje sicer ne v tem smislu, da nismo storili dovolj, da omogočimo borcem 
zdravstveno varstvo. Menim, da so naše samoupravne skupnosti s področja 
zdravstva storile veliko in omogočile, da borci dobijo te pravice, vendar pa lah- 
ko ugotovimo, da imajo borci in invalidi premalo možnosti, zlasti v odročnih 
krajih, da bi izkoristili te svoje pravice. Specialistične ambulante in druge 
zdravstvene ustanove so skoncentrirane v industrijskih središčih in mestih, 
manj pa na podeželju, kjer seveda nastajajo zdravstveni problemi. 

Drugi problem se nanaša na socialno varstvo, ki to populacijo tudi posebej 
prizadene. Menim, da smo v krajevnih skupnostih še vedno premalo organi- 
zirani za tako imenovano sosedsko pomoč, da bi borci v primeru bolezni, osa- 
melosti itd. dobili tisto najnujnejše, kar jim je potrebno za normalno živ- 
ljenje. V prihodnje bi v krajevnih skupnostih ter v samoupravnih interesnih 
skupnostih seveda morali dosti več storiti, kot smo doslej na teh področjih. 

Dejal sem, da bom omenil nekaj problemov še s področja varstva vojaških 
vojnih invalidov. Namreč, dejstvo je, da se število borcev, ki so invalidi za- 
radi amputacij po vojni, v zadnjem času vedno bolj veča. Zato je seveda raz- 
umljivo, da so invalidi še posebej občutljivi glede nekaterih vprašanj. Med 
njimi bi zlasti omenil stanovanjsko vprašanje, ker so doslej bile te kategorije 
zadovoljne s sedanjimi rešitvami, sedaj na starost pa v stanovanjih starejšega 
letnika brez dvigal, centralnega ogrevanja itd. ne morejo živeti. So celo pri- 
meri, da stanujejo v dobrih stanovanjih, pa so dejansko po cel teden ali šti- 
rinajst dni v njih zaprti, ker ne morejo ven, čeprav so ta stanovanja v prvem 
nadstropju. 

Poleg tega bi želel opozoriti tudi na obljubo, ki je bila dana prejšnje leto 
ob dnevu invalidov, da bomo začeli pri gradnjah javnih stavb upoštevati tudi 
tiste, ki nimajo možnosti dostopa do teh stavb tako, kot drugi ljudje. 

Izredno pereče je zlasti stanovanjsko vprašanje mladih mirovnih vojaških 
invalidov težjih kategorij. Ti invalidi niso zaposleni. Pri mlajših ljudeh pri 
lažjih kategorijah je hud problem prekvalifikacija, saj je trenutno taka men- 
taliteta, da je bolje živeti od rentništva oziroma od dodatkov itd., kot pa se 
usposobiti za določen poklic in s svojim delom družbi dajati svoj prispevek. 

Izreden problem so tudi invalidi z ortopedskimi pripomočki. Predlagam, da 
se tudi v samoupravnih interesnih skupnostih sproži razprava o oskrbovanju 
invalidov z ortopedskimi pripomočki. Ne gre toliko za samo kvaliteto, čeprav 
moram reči, da je v zvezi z njo izredno veliko kritik. Gre za to, da smo na 
tem področju popolnoma neurejeni, da tehnološko zaostajamo, da ni izvedena 
tipizacija proizvodov, da smo vezani na uvoz in tako dalje. Pojavljajo se za- 
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hteve, da se organizirajo ustrezne popravljalnice tudi v posameznih območjih. 
Menim, da gre za velik problem, ki ga je treba resno proučiti in rešiti v 
prihodnje. 

Skratka gre za probleme, ki sodijo kot specifični k celotni problematiki 
borcev. Menim, da terjajo v obravnavi tudi posebno pozornost, čeprav so bili 
v grobem šteti v uvodnem ekspozeju. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Besedo ima tovariš Janez Japelj, pred- 
sednik Komisije Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV! 

Janez Japelj: V gradivu, ki smo ga prejeli za to sejo, in pa v raz- 
pravah, ki so potekale v telesih naše skupščine in pa v drugih telesih, ki so 
obravnavala to informacijo, je bilo poudarjeno, da smo naredili velik korak 
pri reševanju določenih vprašanj borcev s tem, da smo to problematiko začeli 
reševati v telesih, ki rešujejo podobna vprašanja tudi drugih delavcev. Me- 
nim, da je zelo pomembno ugotoviti in posebej poudariti, da je samoupravni 
sistem pri nas napravil izpit tudi pri reševanju te populacije, do katere ima 
družba posebne obveznosti, in sicer zaradi tega, ker so pač prispevali svoje 
za zmago naše revolucije. To, da se še ponekod ta vprašanja ne rešujejo, kot bi 
se morala, je le spodbuda za nas, da bomo ta vprašanja v nekaterih telesih in 
regijah, v katerih se še vprašanja ne rešujejo, kot bi se morala, začeli reše- 
vati tako, kot so to začele nekatere samoupravne skupnosti. To poudarjam 
tudi zaradi tega, ker se pri reševanju teh vprašanj v raznih skupščinskih in 
tudi drugih političnih telesih v federaciji pojavljajo še nekatere dileme in 
so še nekatera vprašanja odprta. Menim, da pomenijo v Sloveniji stališča po- 
litičnih organizacij in tudi Skupščine dovolj dobro podlago za to, kako se je 
treba obnašati v teh telesih, ki rešujejo določena vprašanja v zvezi s temelj- 
nimi pravicami, dogovori in drugimi akti v merilu Jugoslavije. 

Ko sem rekel, da bo treba še v nekaterih skupnostih spodbuditi hitrejše 
reševanje teh vprašanj, menim, da bo treba to narediti predvsem v občini. 
Namreč, kot sem rekel, pretrgali smo z miselnostjo, da so le temeljne pravice 
tiste, ki rešujejo položaj borcev. Vendar pa je sistem socialne varnosti bor- 
cev, kot ga pojmujemo mi, celovit, in sicer od pravic, ki jih daje federacija, 
do pravic v interesnih skupnostih, do sosedske pomoči in do reševanja vprašanj 
v vseh telesih, ki rešujejo vprašanja delavcev in občanov. Zato bi bilo treba 
zlasti, kot sem rekel, v občini, najbrž celo v skupščini občine določiti telo, 
najbrž bi bila to komisija za borce, ki bi koordinirala vse samoupravne 
napore, ki se odvijajo v občini in v krajevnih skupnostih, ki bi sprem- 
ljala vsa ta dogajanja, vse to delo in specifiko in bi potem dajala pred- 
loge in določene sugestije, raznim samoupravnim organizacijam in skupnostim 
tudi skupščini občine. S tem bi občasno dala celovit pregled, kako se ta vpra- 
šanja rešujejo. Imam vtis, da je morda to še nekoliko razdrobljeno in da 
pri tem nimamo celovitega pregleda. Temu je tudi morda vzrok nekoliko 
slaba povezava strokovnih organov. Občinski organ za borce je nekaj zase, 
tisti, ki delajo na področju zdravstvenega varstva, invalidskopokojninskega 
zavarovanja, socialnega skrbstva, pa delajo za sebe in ni medsebojne 
povezave, tudi ne s strokovnimi organi. Zato je zelo v redu, kar je to- 
variš Čižmek poudaril v svojem uvodu, da bo treba tudi te strokovne organe 
medsebojno povezati in jih tudi strokovno usposabljati, da bodo borcem lahko 
dajali tudi določene podatke itd. Znano je, da mnogi borci ne vedo za pravice, 
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ki jih imajo. Tisti, ki so dolžni opravljati določene posle, pa ne vedo, kakšne 
pravice imajo borci. Tako bi na tak način dosegli višjo raven in boljšo stro- 
kovnost tudi pri teh telesih. 

Na splošno lahko rečem, da je zakonov s tega področja kar veliko in da 
so pokrita skoraj vsa področja. Verjetno so tudi nekatera neusklajena pod- 
ročja, ki jih bomo morali v nadaljnjih fazah izgrajevanja našega sistema še 
uskladiti. Gre predvsem za to, da so se ti predpisi oziroma ti zakoni s samo- 
upravnimi metodami, kakršne imamo v našem sistemu, že uveljavili prek do- 
govorov in da celo za borce lahko rečemo, da bi bilo treba s konkretno akcijo 
v njihovo korist reševati pereča vprašanja. Na tak način, menim, bi tudi 
uspešno rešili nekatera vprašanja v zvezi z nekaterimi kategorijami borcev, 
ki se pojavljajo in ki bi jih posebej zakonsko uredili. Morda je v zvezi s tem 
potrebna le določena bolj človeška skrb za te kategorije, ker so to dejansko 
ljudje, ki so mnogo prestali med vojno in jim je treba v določenem smislu 
pomagati. Predpise za to imamo. Menim, da je treba le konkretno pristopiti k 
reševanju tistih vprašanj, ki še težijo določene ljudi, zlasti sedaj, ko postajajo 
stari in jim že sama starost v določenem smislu pomeni bolezen. 

Menim, da bomo z uveljavljanjem sistema samoupravljanja tudi na tem 
področju v prihodnje lahko zelo uspešno izvršili obveznost, ki jo ima naša 
družba do borcev. Na tak način bomo tudi sposobnosti in moči, ki jih borci še 
imajo, lahko vključili v družbene napore, in sicer s prenašanjem izkušenj, ki 
so jih borci dobili med narodnoosvobodilnim bojem in z njihovim vključe- 
vanjem v samoupravne mehanizme, s čimer bodo prispevali k sedanjosti in 
tudi k prihodnosti. 

Predsednica Tina Tomlje: Kdo še želi razpravljati? (Nihče.) Ker 
ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo. O predlaganih sklepih 
bomo glasovali kasneje, ko bo Komisija Skupščine SR Slovenije za vprašanja 
borcev NOV na podlagi razprav v preostalih dveh zborih predložila temu 
zboru v sprejetje morebitne spremembe predloženih sklepov. Naj obvestim 
člane komisije, da se bodo sestali v sobi številka 209. 

Prehajam na 3. točko dnevnega reda, to je na informacijo o 
uresničevanju zakona o visokem šolstvu. 

Informacijo je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Obravnaval jo je Odbor tega zbora za družbenopolitični sistem in pred- 

ložil poročilo. Informacijo in poročilo odbora ste prejeli. K obravnavi te točke 
dnevnega reda smo posebej povabili predstavnike Republiškega komiteja za 
vzgojo in izobraževanje, predstavnike Izobraževalne skupnosti Slovenije, Uni- 
verze v Ljubljani in Univerze v Mariboru. Ali želi besedo predstavnik Izvrš- 
nega sveta? Prosim, besedo ima tovarišica Breda Cajhen, republiška podsekre- 
tarka v Republiškem komiteju za vzgojo in izobraževanje! 

Breda Cajhen: Tovarišice in tovariši delegati! Zakon o visokem 
šolstvu je sprejela Skupščina Socialistične republike Slovenije v 1975. letu. 
Sprejeli smo ga v času neposredno po kongresih Zveze komunistov in preosta- 
lih kongresih, to je v obdobju, ko smo glede vseh ključnih vprašanj izvajali 
številne akcije za uveljavljanje novih družbenopolitčnih in družbenoekonom-• 
skih odnosov. Tako kot na drugih področjih tudi ob uveljavitvi zakona o vi- 
sokem šolstvu nismo pričakovali avtomatičnega porajanja samoupravne in 
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progresivne zavesti, zlasti še, ker se je zakon nanašal na visoko šolstvo, v ka- 
terem sta bila tradicionalizem in konzervativizem objektivno pogojena s po- 
dedovanim izobraževalnim sistemom. 

Z zakonom so vse napredne sile v visokem šolstvu dobile močno orožje za 
spopad z zastarelo miselnostjo nekaterih in nov vzvod za uveljavitev naprednih 
idej in za notranjo idejno diferenciacijo ob družbenih smotrih visokega 
šolstva. 

Hkrati pa smo ob sprejemanju zakona vedeli, da je v celoti prizadevanj 
za preobrazbo visokega šolstva treba povezati aktivnost vseh družbenih in sa- 
moupravnih dejavnikov, zlasti delavcev v združenem delu, ki so kot nosilci 
samoupravnega planiranja odgovorni in zainteresirani kot uporabniki kadrov 
za uveljavitev boljše visoke šole in za uveljavitev zakona. 

Vsi napori v prejšnjem desetletju za reformo visokega šolstva so zvodeneli, 
zlasti zaradi tega, ker so bili zaprti v visoko šolstvo samo in v tradicionalni 
okvir šolskih reform, ob katerih ni bilo dovolj zavestne akcije vseh sub- 
jektivnih sil. 

Zakon o visokem šolstvu smo zato tesno vezali na uveljavljanje novih 
družbenoekonomskih odnosov kot podlage podružbljanja, v katerem so nosilci 
interesov v visokem šolstvu delavci v združenem delu in učitelji, ki oprav- 
ljajo pedagoško dejavnost, ter študenti, ki se s študijem usposabljajo za vklju- 
čitev v proces družbenega dela. 

Ko danes ocenjujemo, kako se uresničuje zakon o visokem šolstvu, ne 
moremo mimo ugotovitve, da se je uveljavljal in se uveljavlja v procesu po- 
družbljanja vseh družbenih dejavnosti, v času, ko se šele postopoma uveljavlja 
svobodna menjava dela kot izraz temeljne pravice delavca, da enakopravno z 
drugimi odloča o vseh zadevah družbene reprodukcije, torej tudi v šoli, v 
visoki šoli, v kateri se vse pogosteje izobražuje tudi sam, da bi obvladoval 
novo tehnologijo in izboljševal produktivnost in si tako zagotovil boljše živ- 
ljenjske pogoje. 

Zato moramo kljub kritičnosti do visokega šolstva tudi reformo visokega 
šolstva obravnavati kot del družbene preobrazbe in uveljavljanja zakona o 
združenem delu in bi bilo zato nemogoče pričakovati, da bi mogla biti hitrejša, 
kot je uveljavljanje samoupravnega položaja delavca v organiziranem združe- 
nem delu nasploh. 

Namen informacije o uresničevanju zakona o visokem šolstvu, ki ste jo 
prejeli, ni, da bi kompleksno analizirala in elaborirala celotno problematiko, 
ampak smo v glavnem sledili zahtevi, ki jo je postavil Odbor za družbenopoli- 
tični sistem tega zbora 1977. leta, ko je naročil Republiškemu komiteju za 
vzgojo in izobraževanje, naj spremlja uresničevanje zakona o visokem šolstvu 
in o tem obvešča Skupščino Socialistične republike Slovenije. 

Skladno s tem omenja informacija v glavnem tiste procese, ki jih je bilo 
mogoče argumentirati tudi s podatki. Zdi se mi potrebno, da to uvodoma po- 
sebej pojasnim, kajti sicer bi informaciji upravičeno očitali, da se nekaterih 
pomembnih vprašanj ne loteva dovolj poglobljeno oziroma da ne obravnava 
celovito vseh odnosov. Razprave ob informaciji o uresničevanju zakona o vi- 
sokem šolstvu v treh odborih zborov Skupščine Socialistične republike Slove- 
nije, uvrstitev informacije na dnevne rede zasedanj zborov nekaterih občin- 
skih skupščin in Skupščine mesta Ljubljana in razprave v delegatski bazi 
bodo spodbudile učitelje in študente v visokem šolstvu in zlasti prispevale 
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k oblikovanju zavesti v združenem delu, da gre preobrazbo vzgojno-izobraže- 
valnega sistema v celoti pojmovati kot družbeno reformo. 

V luči takega odziva na informacijo naj še enkrat posebej izpostavim ne- 
katera vprašanja, na katera informacija sicer kritično opozarja, ki pa so v 
razpravi dobila nove poudarke in osvetlitve tudi z vidika širših družbenih 
posledic: 

Najprej na pomen intenzivnejšega procesa podružbljanja, uveljavljanja 
dohodkovnih odnosov in, dograjevanja samoupravljanja, na učinkovitost štu- 
dija in na usmerjanje študentov v visoko šolstvo. 

Uresničevanje zakona o visokem šolstvu kaže, da smo tudi z njim inten- 
zivirali podružbljanje visokega šolstva. S sodelovanjem več kot 600 delegatov 
ustanovitelja, uporabnikov, med njimi 120 delegatov družbenopolitičnih orga- 
nizacij, in s sodelovanjem študentov in učiteljev v tripartitni sestavi svetov 
nismo le formalno zadostili zakonu, ampak se je s tem odprl proces vplivanja 
na zasnovo študijskih programov, na sodelovanje z organizacijami združenega 
dela in sploh na odpiranje visokega šolstva navzven. 

Impozantne številke glede vključenosti delegatov pa nam ne smejo za- 
megliti kritičnega pogleda, namreč, da pri delegiranju delegatov uporabnikov 
v svete visokošolskih organizacij nismo dovolj uveljavili delegatskih razmerij, 
ki bi omogočala zagotoviti avtentičen interes uporabnikov. V bistvu smo v po- 
sebnih delegacijah delovnih organizacij za področje izobraževanja ohranili 
stari, poslanski odnos, dobili številne zavzete posameznike, ki svojih stališč 
niso preverjali v delegatski bazi, v svoji organizaciji. 

Vprašanje delegiranja delegatov porabnikov v svetu visokošolskih organi- 
zacij je zato tesno povezano z uveljavitvijo večjega povezovanja visokega šol- 
stva z združenim delom. 

Za doslednejšo uveljavitev intencij zakona bomo morali zagotoviti uve- 
ljavljanje samoupravnih interesov v enotah izobraževalnih skupnosti ob vi- 
sokošolskih temeljnih organizacijah, iz katerih bo zbor uporabnikov delegiral 
delegate v svet šole. Hkrati pa bodo delegati uporabnikov v okviru posebnih 
izobraževalnih skupnosti lahko usklajevali vse interese. 

Prav z oblikovanjem enot ob visokošolskih organizacijah, v katerih bo 
stekel širši dialog ob študijskih programih med uporabniki in visokošolskimi 
učitelji ter študenti, bo mogoče hitreje uveljaviti tudi neposredno menjavo 
dela. S tem bo visoko šolstvo lahko bolj neposredno vključevalo znanstvena 
spoznanja v delovne procese, v delovne organizacije, kjer poteka ob boju za 
nove samoupravne odnose tudi boj za večjo produktivnost, za uveljavljanje 
sodobne tehnologije in organizacije. 

V neposrednejšem odnosu bo mogoče tudi bolj uveljavljati usmerjanje de- 
lavcev in študentov v ustrezne študijske smeri. 

Visoko šolstvo pa bo nadalje moralo veliko bolj skrbno načrtovati celovit 
program svoje dejavnosti, saj dosedanji materialni pogoji dela marsikje kažejo, 
da je pretirano obrnjeno le k izobraževalnim skupnostim. Ker načelo celovitega 
oblikovanja dohodka ni osnova za pridobivanje sredstev, je nedosledno izpeljan 
tudi sistem delitve po vloženem delu posameznikov pri uresničevanju programa. 
Neizdelane in neproučene cene storitev prav tako ne spodbujajo visokega šol- 
stva k organiziranju dopolnilnega izobraževanja diplomantov, hkrati pa je še 
vedno odprto vprašanje višine šolnin za študij ob delu, ki vselej in povsod ne 
izražajo vloženega dela visokih šol pri organiziranju študija za študente ob delu, 
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na kar je razprava v odborih zborov Skupščine SR Slovenije še posebej 
opozorila. 

Naslednje vprašanje, ob katerem smo nenehno zaskrbljeni, je učinkovi- 
tost visokošolskega študija. Na njo ne kaže gledati le z vidika prehodnosti in 
trajanja, čeprav s podatkom, da je bila prehodnost iz prvega v drugi letnik v 
lanskem šolskem letu še vedno le 62,5 %, in z dolžino trajanja študija še vedno 
nismo zadovoljni. 

V zvezi z uveljavitvijo sprotnega študija in uvedbo pravila, naj študent 
opravlja letnik za letnikom se že kažejo uspehi, saj se ob približno enakem 
številu vpisanih študentov zvišuje število diplomantov. Naj navedem podatek, 
da je zadnja leta število študentov, ki vstopajo v visokošolski študij, poraslo z 
indeksom 106, število diplomantov pa kar z indeksom 160. Hkrati pa sprotno 
preverjanje učinkovitosti študija v visokošolskih organizacijah kaže, da bo 
potrebno odpraviti nekatere pomanjkljivosti v visokih šolah. Potrebno bo za- 
gotoviti učbenike, posodobiti študijske programe, zagotoviti tesnejše povezo- 
vanje študija s prakso in še okrepiti sodelovanje z marksističnimi centri pri 
razčiščevanju idejne naravnanosti študija. 

Informacija omenja napore, ki so bili v tem obdobju storjeni glede idejne 
naravnanosti študija. Očitno pa rezultati v celoti ne zadovoljujejo. Čeprav ne 
bi mogli sprejeti ocene, da so se vsa prizadevanja v tem obdobju osredotočila 
le na uvajanje predmeta samoupravljanje s temelji marksizma na nedružbo- 
slovnih visokošolskih organizacijah, pa je res, da so se posamezne visokošolske 
organizacije že pri uvajanju tega predmeta srečevale z resnimi težavami. Po- 
manjkanje ustrezno usposobljenih predavateljev je ponekod resno ogrozilo 
samo izvajanje tega študija. Zato kaže nadalje podpirati organizacijo po- 
diplomskega interdisciplinarnega študija pri Marksističnem centru Central- 
nega komiteja Zveze komunistov Slovenije iz teorije marksizma in samouprav- 
ljanja, pa tudi ustrezne napore Fakultete za sociologijo, politične vede in no- 
vinarstvo v Ljubljani. 

Prav tako pa je treba biti na to vprašanje posebej pozoren tudi pri spre- 
jemanju študijskih programov. Le-te morajo prek delegatskih in drugih po- 
vezav obravnavati neposredni uporabniki in ugotavljati, ali študijski programi 
temeljijo na marksistični in izhajajo iz marksistične zasnovanosti posameznih 
strok. V tem pogledu imajo še posebno nalogo delegati družbenopolitičnih or- 
ganizacij v samoupravnih organih visokošolskih organizacij, pa tudi marksi- 
stični centri pri posameznih visokošolskih organizacijah, pri obeh univerzah 
in pri Centralnem komiteju Zveze komunistov Slovenije. 

Ne nazadnje je za uveljavljanje idejne naravnanosti visokošolskega štu- 
dija izredno pomemben kadrovski vidik. Z uveljavitvijo novih meril pri iz- 
polnjevanju pogojev za visokošolskega učitelja samo v visokem šolstvu uve- 
ljavili širše kriterije, ki dolgoročno gotovo pomenijo poroštvo za nadaljnjo pre- 
obrazbo visokega šolstva. Razveseljiv je zlasti podatek obeh habilitacijskih 
komisij, da je bilo v zadnjih treh letih od 1394 habilitiranih učiteljev kar 310 
kandidatov iz prakse. 

V zvezi z učinkovitostjo študija naj opozorim še na en problem. Ker mo- 
ramo učinkovitost študija presojati tudi z vidika ustrezne usposobljenosti di- 
plomantov za delo, se moramo vprašati, zakaj se ob obstoječih 360 smereh štu- 
dija na diplomski ravni vedno znova postavljajo zahteve po odpiranju novih 
smeri, po preraščanju višjih šol v visoke, ki bi jih lahko reševali z organizi- 
ranjem interdisciplinarnega študija ali specialističnim študijem na podiplom- 



6. seja 327 

ski ravni. Zdi se, da je čutiti premalo usklajevanja med visokošolskimi temelj- 
nimi organizacijami in visokošolskimi delovnimi organizacijami različnih strok 
in da se medsebojno sodelovanje posameznih visokošolskih organizacij zapira 
predvsem v okvire posameznih fakultet. Menimo, da imata pri tem prešibko 
spodbujevalno vlogo obe univerzi, ki bosta morali v prihodnje postati učinko- 
vitejše mesto za take dogovore. 

Ob vprašanjih učinkovitosti študija bomo morali v prihodnje povečati tudi 
odgovornost študentov, ki zaradi povečanih možnosti za pridobivanje štipendij 
in zaradi izgradnje domskih kapacitet dobivajo boljše pogoje za študij. Prek 
svetov letnikov bo zato treba okrepiti delegatska razmerja študentov in zago- 
toviti njihov večji vpliv. 

Na koncu naj se zaustavim še ob problemu usmerjanja oziroma slabosti, 
ki jih srečujemo ob vsakoletnih vpisih v visokošolske organizacije. Poglavit- 
nih vzrokov za neskladja pri vpisih na družboslovne in tehnične visokošolske 
organizacije, o katerih je razpravljal tudi Odbor tega zbora, ni mogoče od- 
pravljati samo z ukrepi v visokem šolstvu samem, ker so vzroki za ta pojav 
širši. Potrebno pa je postaviti zahtevo, da bi študij ob delu organizacijsko in 
vsebinsko prilagodili že pridobljenemu znanju delavcev, ki vstopajo v študij. 

Odprava neskladja, ko se med tretjino študentov, ki študirajo ob delu, 
» pretežna večina le-teh odloča za študij nekaterih smeri družboslovnih ved, 

terja, da smo dosledni pri usmerjanju v študij tako mladih kot tudi odraslih. 
Da bi dosegli večjo usklađenost študirajočih s potrebami združenega dela, smo 
v zadnjih letih tudi drugače ukrepali. V javnosti je predvsem odmevala ome- 
jitev vpisa na nekatere smeri visokošolskega študija. Uveljavitev tega ukrepa 
je pokazala tole: Te zakonske možnosti v isti panogi so se posluževale samo ne- 
katere visokošolske organizacije. Zaradi meril Izobraževalne skupnosti Slove- 
nije, po katerih pomeni število študentov pomemben del dohodka visokošolske 
temeljne organizacije, marsikatera visokošolska organizacija iz materialnih raz- 
logov ni upoštevala družbenih potreb po številu kadrov, ampak je vpis libera- 
lizirala. Končno, na nekatere visokošolske organizacije, katere so dobile soglas- 
je o omejitvi vpisa ali pa so samo najavile omejitev, se ni vpisalo niti tolikšno 
število študentov, kot jih je dovoljeval sklep. 

Prav zato bomo v tem letu že sedaj pričeli s pripravami na usmerjanje 
vpisa že zaposlenih, da bi se le-ti bolj usklađeno s potrebami svojih delovnih 
organizacij odločali za študij, prizadevali pa si bomo tudi za večjo povezanost 
visokega šolstva s srednjimi šolami glede usmerjanja učencev v študij. 

Pri vseh vpisih, tako v srednje kot tudi v visoko šolstvo, pa bomo morali 
vztrajati pri uskladitvi kadrovskih potreb z načrti družbenoekonomskega raz- 
voja, pri čemer1 bodo morale zlasti posebne izobraževalne skupnosti prek svojih 
enot'ob šolah bolj dosledno uveljavljati sprejeto politiko pri vpisovanju. 

Tovarišice in tovariši delegati! V pripravi je osnutek zakona o usmerjenem 
izobraževanju. Ker je tematika, ki jo obravnava informacija o uresničevanju 
zakona o visokem šolstvu, sestavina sistema usmerjenega izobraževanja, bodo 
vsa stališča iz današnje razprave prispevala k oblikovanju tega pomembnega 
zakonskega osnutka. 

Predsednica Tina T o m 1 j e Hvala lepa! Ali bo predstavnik Odbora 
tega zbora za družbenoekonomske odnose dopolnil poročilo Odbora? (Ne.) Pri- 
čenjam razpravo. Kdo zeli besedo? Besedo ima tovariš Aleksander Varga! 
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Aleksander Varga: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Menim, da informacija o uresničevanju zakona o visokem šolstvu 
in uvodna razlaga tovarišice Cajhnove dajeta sicer zadostno osnovo za spo- 
znavanje tega problema. Moti pa me ena od navedb v tej informaciji. Na de- 
seti strani pod 4. točko je v tretjem odstavku navedeno ■— morda ne razumem 
prav, da so v Sloveniji na nekaterih področjih že podvojene kapacitete in da 
je kadrov že toliko, da je verjetno treba kaj ukreniti. 

Včeraj sem poslušal razlago na televiziji, kakšno je stanje s kadri v javni 
upravi, v samoupravnih interesnih skupnostih in drugje. Ce je navedba res- 
nična, če ima podlago, potem je podvojitev kapacitet na mariborski visoki šoli 
in Pedagoški akademiji neverjetna. Državno upravo kritiziramo, da nima takih 
in drugačnih kadrov. Osebno pa menim, ker sem že dolgo časa delal tudi na 
tem področju, da če hočemo našo državno upravo posodobiti, moramo imeti 
za to primerno usposobljene kadre s pravnim in ekonomskim znanjem. 

Morda je res, da obstaja podvojitev kapacitet na klasičnem področju iz- 
obraževanja. Znano mi je, da hočejo biti diplomanti prava v nekaterih občinah 
v Pomurju le sodniki. Nekaj mesecev so pripravljeni delati kje drugje, komaj 
pa čakajo, da gredo na sodišče in le tam vidijo svojo pravno dejavnost. Pri 
tem se morda kdaj podvojijo kapacitete. 

V drugih službah, pri katerih naša samoupravna družba pravzaprav skuša 
preseči klasično državno ureditev s tem, da jih oblikuje na drugačni samo- 
upravni osnovi, pa po mojem mnenju nimamo primernih strokovnjakov. Za- 
radi tega menim, da bi se morale pravne šole medsebojno nekako dogovoriti, 
da začnejo izobraževati ljudi tudi v drugih smereh, ne pa le na klasičnem pod- 
ročju, ker sicer ne v javni državni službi ne v interesnih skupnostih, ne v go- 
spodarstvu teh problemov ne bomo rešili in bomo le govorili, koliko kadrov 
nam manjka. 

Verjamem sicer sestavljalcu informacije, da je dobil podatek, da je pač 
kadrov preveč. Samo pri tem gre za vprašanje, kdo je dal ta podatek, ker 
praksa na terenu kaže drugače. Vsaj v tem nerazvitem severovzhodnem ob- 
močju Slovenije praksa kaže drugače v najmanj petih ali šestih občinah, ki 
jih zelo dobro poznam. Zato se mi ne zdi sprejemljiva formulacija o podvo- 
jitvah nekaterih kapacitet. 

Dovolite, da povem nekaj besed tudi o mariborski Pedagoški akademiji. 
Menim, da bo morala imeti Pedagoška akademija v Mariboru, ne glede na 

vse posle, ki jih sedaj opravlja, v prihodnje dosti bolj poudarjeno določeno 
specifičnost na tem področju. Povedal bom, za kakšno specifičnost gre. V Po- 
murju deluje nekoliko šol s tako imenovanim dvojezičnim programom. V zad- 
njih osmih letih izobraževanja teh kadrov za take šole, upam si trditi, skoraj 
ne delamo načrtov. Sedaj pa ugotavljamo, da je takih kadrov, ki bi lahko po- 
učevali v obeh jezikih, vedno manj. Starejši ljudje odhajajo, mladih pa ni, 
ker pač ni takega programa. Mariborska Pedagoška akademija bi morala pri 
tem odigrati svojo vlogo. Pri tem pa ne gre za to, da bi podvojili kapacitete. 

Povedati moram še, da si zelo prizadevamo, da bi čim hitreje vpeljali 
celodnevno šolo. Prepričan sem, da ima Republiški komite za vzgojo in izobra- 
ževanje podatke o tem, kaj bi to kadrovsko pomenilo, če bi rekli, da bi imeli, 
ne jutri, ampak čez dve leti na vsaki šoli celodnevno šolo. Ne vem, če sploh 
kdo razmišlja o tem, da gre pri tem za kakšno podvojeno kapaciteto, če pa niti 
trenutno tega ne moremo kadrovsko pokriti. Zato naj še enkrat povem, da je 
treba vprašanja proučiti tudi iz tega zornega kota in ne le glede na določene 
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podatke o podvojitvi kapacitet. Kajti po drugi strani lahko ugotovimo, da ni- 
mamo kadrov, najsi bo to v zvezi z višjo pravno izobrazbo, govorim o ob- 
močju kjer živim, ali pa v zvezi s kadri, ki jih izobražuje Pedagoška akade- 
rtiija. Pri tem ne gre le za interese naših dvojezičnih šol, ampak tudi za inte- 
rese porabskih Slovencev na drugi strani meje. Tam tudi ugotavljajo, da ni- 
majo kadrov. Verjetno bi morala matična domovina tem Slovencem na nek 
način bolj pomagati pri izobraževanju kadrov. To pa je zopet, po mojem mne- 
nju, ena izmed poglavitnih nalog mariborske Pedagoške akademije. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Se kdo želi razpravljati? Be- 
sedo ima predstavnik Zveze socialistične mladine Slovenije in delegat tovariš 
Dušan Najdič! 

Dušan Najdič: Tovarišice in tovariši delegati! Kljub tej skrbno pri- 
pravljeni analizi o uresničevanju zakona o visokem šolstvu, ki je bila dana k 
priloženi informaciji, se ne bi v celoti strinjal z nekaterimi ocenami, zlasti ne 
glede prizadevanja nekaterih visokošolskih organizacij Univerze v Mariboru, 
da organizirajo študij na drugi stopnji, kot tudi ne z nekaterimi stališči v in- 
formaciji, ki so močno poudarjena, na primer o predimenzioniranosti družbo- 
slovja, zlasti pri študiju ob delu. Z oceno, da je iniciativa posameznih šol v 
okviru mariborske univerze, zlasti Višje pravne šole in Pedagoške akademije, 
za preraščanje v visoko stopnjo, v nasprotju z družbenimi potrebami po to- 
vrstnih kadrih, se ne strinjam v celoti. Hkrati tudi navajam podatek, da že več 
let mariborske visokošolske organizacije, zlasti pa obe omenjeni šoli, ki živita 
pod stalnim pritiskom okolja, v katerem delujeta, terjajo tudi zaradi pomanj- 
kanja diplomiranih pravnikov in diplomiranih pedagogov organiziranje štu- 
dija na visoki stopnji. Pomanjkanje tovrstnih kadrov je očitno v Socialistični 
republiki Sloveniji. 

Če dovolite, bi navedel nekatere analize, ki so bile dane v »Vestniku« 
Gospodarske zbornice Slovenije, zlasti s poudarkom na pravniških kadrih. 
Kako smo izpolnili pretekli srednjeročni plan kadrov je znano tudi iz analiz 
Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije in pa iz skupščinskih aktov. 
To pa pomeni, da je kljub mnogokrat netočnim, predvsem pa nerealnim po- 
datkom, zapisanim v različnih anketah in planskih dokumentih, problem ka- 
drov še vedno sila odprt. Razsežnost in globino tega kadrovskega problema 
bi morali sicer ocenjevati še na podlagi nekaterih, sicer ne novih, toda sedaj 
še vedno močno aktualnih temeljev našega nadaljnjega razvoja. 

Spomnimo se samo na 100 000 pritožb v Socialistični federativni republiki 
Jugoslaviji in na probleme neučinkovitega uresničevanja pravic in svoboščin 
delovnega človeka. Prav tako bi še k temu dodal tudi uresničevanje samih 
ustavnih določb iz 1974. leta ter določb zakona o združenem delu in drugih po- 
membnih sistemskih zakonov. Pravkar omenjena zakonodaja, zlasti zakon o 
združenem delu, postavlja klasično sistematizacijo delovnih mest. Pri tej osta- 
jamo in še preveč ocenjujemo in ugotavljamo kadrovske potrebe glede na pre- 
ostale mezdne odnose, ki sodijo v arhiv. Ko postajajo naloge in delo osnova za 
delo v združenem delu, se nam mora tudi uporabnost posameznih kadrov po- 
kazati v drugačnih možnih razsežnostih, in to bo eden izmed usmerjevalcev 
učnih načrtov posameznih šol v usmerjenem šolstvu. 

Višja pravna šola je bila večkrat opozorjena, naj v svojem razvojnem 
načrtu znanstveno ugotovi potrebe po kadrih, ki bi jih dajala s prehodom iz 
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višje šole na visoko stopnjo pravnega študija. Te naloge višja pravna šola 
gotovo ne more povsem opraviti, saj smo šele na začetku dejanskega družbe- 
nega planiranja, v katerem je kadrovsko vprašanje eno izmed temeljnih. 

Po objavljenih podatkih v preteklem obdobju je najmanj naraslo število 
kadrov z visokošolsko izobrazbo prav v industrijsko bolj razvitih republikah 
Jugoslavije. Značilno za te republike je, da jih že njihov doseženi razvoj moč- 
no sili v pomembnejše uveljavljenje industrije in nekaterih drugih dejavnosti, 
skladno s tem pa mora iti tudi prestrukturiranje obstoječih in nastajajočih 
kadrov. Po podatkih iz jugoslovanskega pregleda je bil v Sloveniji koeficient 
porasta visokošolskih kadrov v industriji le 2,3 in v Socialistični republiki Ma- 
kedoniji 2,7. Torej je v Sloveniji najnižji. 

Isto potrjujejo tudi podatki o udeležbi tovrstnih kadrov v celotnem šte- 
vilu zaposlenih. Med te kadre spadajo tudi pravniki, katerih število pada od 
12 % v letu 1973 na 5,5 % v letu 1975. Menim, da so ti podatki prav gotovo, ne 
glede na obdobje dveh let, še vedno aktualni. 

To je nekaj splošnih podatkov, katerim naj bi sledilo še nekaj konkretnih. 
Po analizi poklicev sodijo med deficitne še vedno ekonomisti in pravniki. V 
zvezi s tem je ugotovitev, da je na splošno tudi manj kadrov z visoko izobraz- 
bo. V istem glasilu je glede orientacijskih potreb po kadrih v letih 1975 do 
1985 in potreb po delavcih za isto obdobje navedeno, da na pravnem področju 
pričakujemo premike pri pravnikih in upravnih delavcih, primanjkovalo pa 
bo še vedno diplomiranih pravnikov. 

Zaradi poznejših mnenj o planskih kadrovskih podatkih bi navedel še 
nekaj podatkov iz raziskave »Makroprojekcija razvoja kadrov SR Slovenije«, 
iz katere je razvidno, da bodo do 1980. leta organizacije združenega dela po- 
trebovale 1510 diplomiranih pravnikov in upravnih delavcev. 

Raziskava kaže, da je bilo v 1975. letu v SR Sloveniji sistematiziranih 
2196 delovnih mest za pravnike, zasedenih pa jih je bilo 1465. Do 1980. leta bi 
potrebovali letno 320 diplomiranih pravnikov, česar pa ne bi bilo mogoče za- 
gotoviti s sedanjimi zmogljivostmi tovrstnih vzgojno-izobraževalnih organiza- 
cij. Da bi bila problematika planiranja kadrov še bolj pojasnjena, bom nave- 
del še nekaj podatkov za informacijo delegatom, in sicer iz ankete »Program 
potreb po kadrih od leta 1976 do leta ,1980«. Po tem viru bi potrebovali 1500 
upravnopravnih kadrov z visokošolsko izobrazbo in 1600 upravnopravnih ka- 
drov z višješolsko izobrazbo. Prav tako je Zavod SR Slovenije za družbeno 
planiranje v zvezi s temi anketnimi podatki zapisal, da so anketo izpolnile 
organizacije združenega dela, v katerih je zaposlenih okoli 85 % vseh zapo- 
slenih in je z njo zajetih le 90 % vseh dejanskih potreb. 

Samoupravna skupnost za zaposlovanje v Mariboru je prav tako na pod- 
lagi analize po anketnem programu ugotovila, da so po anketi predvidene za- 
enkrat večje potrebe, kot so predvidene z družbenim planom občine Maribor. 
Tako bi po anketnih podatkih v obdobju od 1976. do 1980. leta samo v tem ob- 
močju potrebovali 220 diplomiranih pravnikov in 174 pravnikov ali nekako 
realno za pet občin: Lenart, Maribor, Ormož, Ptuj, Slovenska Bistrica 179 di- 
plomiranih pravnikov in enako število pravnikov. 

Na dokaj nerealno planiranje nas opozarja tudi podatek, da v obravnava- 
nem obdobju v občini Lenart ne bodo potrebovali nobenega diplomiranega 
pravnika. Enako tudi v občini Ormož. Naloga šole, torej tudi Višje pravne šole, 
torej ne bi bila samo vzgoja in izobraževanje v šolskih prostorih, ampak bi 
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moralo njeno delovanje najbrž močneje vplivati tudi na območje, v katerem 
deluje in se v njem tudi uveljaviti. 

Univerza v Mariboru in z njo Višja šola, še bolj pa Visoka pravna šola 
bodo imeli obilico, da tako rečem, precej bolj neposrednih nalog v sorazmerne 
nerazvitem severovzhodnem predelu Slovenije, ki poleg tega leži še ob že 
močno odprti jugoslovansko-avstrijski državni meji in je hkrati ob jugoslo- 
vansko-madžarski državni meji znatno bolj odprt, kot je bil doslej. 

Ne bom več navajal podatkov. Utemeljevanje potreb po pravniških kadrih 
bom sklenil z ugotovitvijo, da nismo še ugotavljali in planirali kadrov, ki 
bi bili potrebni za nuđenje pravne pomoči tudi občanom, niti ne vemo, ali so 
v samih sindikatih za izvajanje njihovih ustavno in zakonsko določenih na- 
log in pristojnosti potrebni kadri s pravnim znanjem. 

Menim, da če bi tudi objektivno analizirali in na podlagi vseh teh pogle- 
dov preosnovali Višjo pravno šolo v visoko, ne bi bilo toliko sporno poglavje 
na deseti strani pod številko 4/9. 

Prav tako bi bilo treba kritične pripombe glede velikega števila študentov 
na družboslovnih šolah obravnavati z vidika števila diplomantov, saj prav 
zaradi velikega števila vpisanih študentov na šolah, v katerih ni ustreznih 
pogojev za študij tako velikega števila študentov, diplomira le manjši odsto- 
tek vpisanih. Pobude", ki so jih doslej dajale visokošolske organizacije Uni- 
verze v Mariboru, da se izvrši selekcija ob vpisu in da se omogoči študij bolj 
usposobljenim študentom v okviru obstoječih materialnih možnosti posamez- 
nih šol, niso bile sprejete. Zaradi tega očitki glede širjenja števila vpisanih 
študentov na družboslovnih vedah in šolah ne morejo leteti samo na šole, 
ampak je potrebno ta problem obravnavati najbrž tudi s širših družbenih 
vidikov. 

Razvoj posameznih visokošolskih organizacij bi moral biti predmet pro- 
grama razvoja visokošolskih organizacij, ki bi ga Skupščina SR Slovenije že 
morala sprejeti tudi v skladu z zakonom o visokem šolstvu. 

Študij ob delu kot značilnost našega sistema izobraževanja, zlasti na 
Univerzi v Mariboru, kljub družbenim ocenam o koristnosti takšnega študija, 
je še vedno obravnavan kot študij druge vrste. 

Studij ob delu je prepuščen samim visokošolskim organizacijam in dose- 
danja prizadevanja visokošolskih organizacij niso ocenjena pozitivno, kljub 
temu, da so nekatere visokošolske organizacije poskušale poiskati najbolj 
ustrezne oblike študija ob delu. Da se jim to ni posrečilo, je razlog vsekakor 
v nesistematsko rešenem položaju te oblike študija. Povečano število študentov 
ob delu na družbenoslovnih šolah je sicer znak želje, da se pride iz proizvod- 
nih poklicev v neproizvodne, vendar bi pri tem kljub temu morali biti pozor- 
ni na dejstvo, da je še vedno študij ob delu stvar vsakega posameznika, ki 
ga lahko uresniči le na družboslovnih šolah. Ce bi ustrezno organizirali tudi 
študij ob delu na drugih šolah, v skladu z možnostmi študentov samih in 
organizacij združenega dela, bi bil verjetno pritisk na družboslovne šole manj- 
ši. To pomeni, da je treba pri preostalih visokošolskih organizacijah najbrž 
ustvariti možnost za študij ob delu in ga stimulirati, kar pa doslej ni bila 
praksa. 

S tem v zvezi bi tudi predlagal, da da Skupščina SR Slovenije oziroma 
Družbenopolitični zbor" pobudo za izdelavo tudi dolgoročnega programa raz- 
voja visokošolskih organizacij glede na potrebe kadrov ter glede na druge 
družbene potrebe, ki se lahko zadovoljujejo z razvojem posameznih šol. Pri- 
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zadevanja posameznih šol za organiziranje visokošolskega študija je treba 
nadaljevati. Predlagani, da se vprašanje razvoja Višje pravne šole kot tudi 
najbrž Pedagoške akademije ponovno prouči v okviru združenega dela, in če 
se ugotovi, da bi bilo družbeno utemeljeno organizirati visoko pravno šolo 
v Mariboru, naj bi se ustvarili tudi pogoji za prehod na drugo oziroma visoko 
stopnjo študija. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? Be- 
sedo ima tovariš Rudi Kropivnik! 

Rudi Kropivnik: Ob razpravi, koliko študentov študira ob delu na 
družboslovnih fakultetah, sem se spomnil podobne razprave za okroglo mizo, 
ki je bila na televiziji. Ker si mi zdi, da so bile tako kot v tej informaciji tudi 
v takratni razpravi pravzaprav dane precej enostranske ocene tega pojava, 
bom opozoril na določeno dejstvo. Namreč, čeprav niso navedeni podatki, v 
katerih poklicih se vpisujejo ljudje na študij ob delu, bi rad opozoril, da je 
med njimi zelo veliko tehničnih kadrov. To je v precejšnji meri posledica tega, 
da so tehnične fakultete še do nedavnega imele v svojih učnih programih iz- 
ključno tehnične predmete. Dejansko ljudje, ki imajo tehnično fakulteto, po- 
gosto zasedajo delovna mesta, pri katerih je včasih treba imeti celo v pretežni 
meri druga znanja, kot so si jih pridobili na teh fakultetah. Zato niso tako 
redki primeri, da so se diplomirani inženirji vpisali na Višjo šolo za organiza- 
cijo dela, zato da so vsaj približno dobili tisto znanje, ki so ga potrebovali 
pri delu. Seveda so nekateri premostili ta svoj problem s tem, da so se vpisali 
na Ekonomsko fakulteto ali na tretjo stopnjo, kjer obstaja organizacijsko- 
poslovna smer. To pomeni, da so na eni strani sedanji učni programi v ne- 
katerih šolah, po drugi strani pa praktična potreba po znanju, ki jo imajo 
ljudje, v veliki meri pripeljali do tega, da je takšen vpis študentov za študij 
ob delu. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi 
nihče več razpravljati, glede na dejstvo, da pomeni ta točka dnevnega reda le 
informacijo s področja izobraževanja in glede na to, da smo pred tem, da 
bomo imeli posebno razpravo o reformi šolstva v celoti, predlagam nasled- 
nji sklep o obravnavi te teme v našem zboru: 

1. Informacija o uresničevanju zakona o visokem šolstvu se sprejme. 
Dosedanji procesi na tem področju dokazujejo, da je zakon dal spodbudo in 
pravno-politični temelj za preobrazbo visokega šolstva na temeljih samouprav- 
nih družbenoekonomskih odnosov. Zakon je spodbudil napore za to, da se 
doseže večja skladnost razvoja vzgoje in izobraževanja s splošno družbenimi 
hotenji in trdno povezal to dejavnost s potrebami proizvodnje in družbene 
prakse ter razvoja nasploh. 

2. Razmere na področju visokega šolstva, kot jih prikazuje obravnavana 
informacija, terjajo večjo zavzetost visokošolskih delovnih organizacij in 
drugih dejavnikov znotraj samoupravnih interesnih skupnosti in drugih oblik 
interesnega povezovanja za dosledno uveljavljanje družbene preosnove celot- 
nega sistema visokega šolstva v širšem kompleksu sistemov usmerjenega izo- 
braževanja. 

3. Odprta vprašanja iz informacije, na katera so posebej opozorile razpra- 
ve v delovnih telesih zborov Skupščine SR Slovenije, kot tudi razprave dele- 
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gatov na današnji seji tega zbora, bo treba ustrezno reševati ob obravnavanju 
zakona o usmerjenem izobraževanju. V zvezi s tem zbor opozarja, da je za 
uresničevanje širše zastavljenih družbenih ciljev in uveljavljanje novih druž- 
benoekonomskih odnosov potrebno še več naporov, predvsem v naslednjih 
smereh: 

Družbeni interes na področju visokošolske dejavnosti je treba uveljavlja- 
ti z doslednim razvijanjem samoupravne organiziranosti visokega šolstva v 
enoten sistem združenega dela na delegatski osnovi in z uresničevanjem svo- 
bodne menjave dela kot podlage za nove dohodkovne odnose. 

Zagotoviti je tr'eba učinkovito delovanje samoupravnih interesnih skup- 
nosti na tem področju, zlasti posebnih, v katerih se skupno z dogovarjanjem 
usklajujejo interesi, pri čemer naj ima odločujoč vpliv na vsebino, obseg in 
usmerjenost visokošolske dejavnosti združeno delo kot uporabnik. Menim, 
da je bilo na tem področju največ sugestij. 

Visokošolske organizacije naj skupaj z uporabniki oblikujejo plane razvo- 
ja za svoja področja. V ta namen naj proučijo in predlagajo uporabnikom 
takšne študijske programe, ki bodo v skladu s potrebami dela in razvoja, 
uporabniki pa naj v okviru načrtovanja svojega razvoja in sprejete kadrov- 
ske politike ugotavljajo potrebe po znanju in kadrih, usmerjajo delavce in 
mladino v ustrezno izobraževanje, zlasti v izobraževanje ob delu in iz dela. 
Vse to bo prispevalo tudi k večji učinkovitosti visokošolskega študija, ki je se- 
daj zaskrbljujoče premajhna, kar dokazuje znaten osip študentov, zlasti pri 
prehodu iz prvega v drugi letnik študija. 

Visokošolske organizacije naj posvečajo trajno skrb zlasti marksistični 
naravnanosti in učinkovitosti študija, kvaliteti izvajanja študijskega procesa, 
usklajevanju študijskih in drugih programov s potrebami združenega dela 
in spretnosti študija. Ustvarjalnost naše marksistične in teoretične misli mora 
izhajati iz konkretne vsebine in ciljev študijskih programov vsake visoko- 
šolske usmeritve. 

Vključevanju kadrov iz neposredne prakse v visokošolske organizacije 
bo treba posvetiti več pozornosti in hitreje odpravljati formalne in druge 
ovire za hitrejši pretok kadrov, ker to odpira nove možnosti za učinkovito iz- 
menjavo izkušenj. Zato je treba ta proces pospešiti ob hkratni konstruktivni 
kritiki pri ocenjevanju pozitivnega vpliva praktičnih izkušenj na vzgojno- 
izobraževalni proces. 

To je predlog sklepa, ki naj bi ga ta zbor sprejel na podlagi poprejšnje 
priprave za obravnavo na seji zbora, na podlagi poročila Odbora tega zbora 
za družbenopolitični sistem in na podlagi današnje razprave v tem zboru. 

Ima kdo pripombo k temu sklepu? (Da.) Prosim, besedo ima tovariš Vili 
Vindiš! 

Vili Vindiš: Oglašam se zato, ker smo na zadnji seji Odbora tega 
zbora za družbenopolitični sistem prejeli predlog tega sklepa. Ker sem vedel 
vnaprej, kakšen bo predlagani sklep, se tudi prej nisem oglasil, da bi razprav- 
ljal o informaciji, kajti že na sami seji tega odbora sem razpravljal o podob- 
nih vprašanjih. K predlogu sklepa imam pripombe: 

Kot prvo menim, da bi morali v drugi alinei predloga sklepa postaviti 
študenta za enakopravnega partnerja v dogovarjanju med delavci visokošol- 
skih organizacij in uporabniki. Menim, da iz sedanjega besedila ni dovolj raz- 
vidno, da to študenti tudi so, ker so tako študenti kot tudi delavci člani vi- 
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sokošolskih organizacij. Predlagam, da bi se besedilo glasilo: »Naj delavci 
visokošolskih organizacij skupaj z uporabniki in študenti oblikujejo plane 
razvoja za svoje področje in naj bi v ta namen delavci visokošolskih organi- 
zacij proučili in predlagali uporabnikom in študentom takšne študijske pro- 
grame, ki bodo v skladu s potrebami dela in razvoja. Uporabniki naj v okviru 
načrtovanja svojega razvoja in sprejetje kadrovske politike ugotavljajo potre- 
be po znanju in kadrih, usmerjajo delavce in mladino v ustrezno izobraževa- 
nje, zlasti v izobraževanje ob delu in iz dela. Dodatno pa naj študenti s svo- 
jimi pripombami, predlogi in mnenji k študijskemu programu, po katerem se 
izobražujejo, prispevajo k njegovemu izboljšanju in učinkovitosti. Vse to bo 
prispevalo...« 

Prav tako mislim, da naj bi sprejeli popravek 3. alinee predloga sklepa 
na začetku, da bi se glasil: »-Delavci in študenti visokošolske organizacije naj 
posvečajo trajno skrb zlasti marksistični naravnanosti.« Lahko tudi ostane 
navedba visokošolske organizacije. Morebiti pa bi spremenili še to. 

Predložena informacija o izvajanju zakona o visokem šolstvu ugotavlja, 
da ne moremo biti zadovoljni s sedanjo samoupravno in družbenopolitično 
angažiranostjo študentov, saj je aktivnih le majhen del, velika večina pa stoji 
ob strani. Ugotavljamo, da jih h takšnemu načinu dela navaja predvsem 
družbeno vrednotenje njihovega dela, ki je omejeno le na opravljene preiz- 
kuse znanja in na vpisane semestre. To pa v bistvu pomeni vzgojo k tchno- 
kratizmu in nesmiselnemu razdvajanju stroke in politike, kot da ne gre za po- 
trebo po obojni usposobljenosti. Tudi VIII. in XI. kongres Zveze komunistov 
Slovenije in Zveze komunistov Jugoslavije sta v svojih resolucijah poudarila 
potrebo po hkratni usposobljenosti. Iz resolucije Zveze komunistov Slovenije 
navajam: »Moramo posvetiti ustrezno pozornost oblikam in metodam dela, 
ki zagotavljajo ustrezno vlogo in odgovornost udeležencev v vzgojno-izobra- 
ževalnem procesu ter uveljavljanje splošnega ekonomskega znanja, ki je po- 
trebno za vsestranski razvoj proizvajalca in samoupravljalca.« Iz resolucije 
Zveze komunistov Jugoslavije pa navajam: »Proizvodna in samoupravna1 

praksa morata vse bolj prežemati celoten proces vzgoje in izobraževanja«. 
In še: »Studijski programi morajo omogočiti hitro in učinkovito usposabljanje 
in vključevanje učencev in študentov v delo in v samoupravljanje.« Zaradi 
navedenega menim, da bi bilo treba v sklepih dodati novo alineo, ki bi se 
glasila nekako takole: »Potrebno je biti bolj pozoren do razvijanja študenta 
kot celovite osebnosti proizvajalca in samoupravljalca ter določiti merila za 
celovito vrednotenje njegove uspešnosti dela.« Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Ali bo predstavnik Odbora komentiral 
te predloge? (Ne.) Morda kakšen drug član Odbora? (Ne.) Ker ne bo nihče 
razpravljal, predlagam, da smiselno obravnavamo pripombe, ki jih je pred- 
lagal tovariš Stane Gavez. Predvsem predlaga, naj se izraz »visokošolske or- 
ganizacije« nadomesti z izrazom »delavci in študenti«. Poudariti je hotel štu- 
dente. Menimo, da so v tem primeru nosilci razvoja same visokošolske orga- 
nizacije. Osebno menim, da je s tem to povedano. Menim, da bi lahko v drugo 
alineo vključili predlagani stavek: »Naj študenti s pripombami k študijskim 
programom prispevajo k njihovem izboljševanju.« 

Glede zadnje pripombe, naj bi si prizadevali za oblikovanje študenta kot 
delavca, proizvajalca in samoupravljalca, menim, da gre za vsebino pro- 
gramov, glede na to, da smo posebej poudarili, da gre za predhodno obravna- 
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vo in da bomo ta vprašanja podrobno obravnavali ob reformi šolstva. Gre za 
scenarijski sklep, ki se ne bo obravnaval. Zato ne vem, če je smiselno, da ga 
tako razširjamo. Prosim delegate za mnenje o tem. Besedo ima tovariš Stane 
Gavez! 

Stane Gavez: Menim, da je pripomba primerna. Ne vem, zakaj je 
ne bi upoštevali, saj gre pri tem za vsebino. To je posledica programa. Pro- 
grami povsod še niso v redu. Kajti, če bi bili, bi verjetno hitreje uresničevali 
zakon o visokem šolstvu in ne bi ugotavljali tudi slabosti, ki jih omenja 
tudi sama informacija. Menim, da je treba v ta odnos postaviti vse subjekte 
vzgojno-izobraževalnega procesa. Ne vem, zakaj nas moti predlog, da ome- 
nimo subjekte, ne pa institucijo. Pa recimo »študenti in delavci v visokošol- 
skih delovnih organizacijah«. Pri tem gre za nekakšen pasiven odnos, ki se 
oblikuje tako v programih kot tudi pri njihovem izvajanju. Menim, da mora- 
jo biti vsi subjekti aktivni do tega. Ce to upoštevamo, so pripombe na mestu, 
čeprav gre seveda za stališča, ki so, kot smo že danes rekli in tudi predstav- 
nica Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje je bila tega mnenja, 
podlaga tudi za nadaljnjo pripravo zakona o usmerjenem izobraževanju. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati. Be- 
sedo ima tovariš Stane Markič! 

Stane Markič: Imam dve pripombi. Menim, da bi bilo prav, če bi 
Družbenopolitični zbor pri obravnavi te informacije predvsem ugotovil, da 
se vsebina zakona relativno prepočasi uveljavlja. Menim, da te ureditve ni treba 
utemeljevati s konkretnimi primeri. Zaradi tega je v 1. točki predloga sklepa 
iz tega vidika pravilna navedba, da gre za zakonsko spodbudo in tako dalje. 
Kljub temu menim, da je prav, če navedemo še, da se ta zakon prepočasi 
uveljavlja. 

Prav bi tudi bilo, če bi bila ta informacija podlaga za širše razprave v 
visokošolskih organizacijah, na fakultetah, višjih šolah, univerzah itd. Kaj je 
treba in kje hitreje narediti, pa je smiselno vsebinsko opredeljeno v predlogu 
tega sklepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Kdo še želi razpravljati? (Nihče.) Zdi se, 
da bodo pripombe še dane. Če gremo sedaj po vrstnem redu pripomb k be- 
sedilu predloga sklepa, predlagam, da sprejmemo pripombo, ki jo je dal tova- 
riš Stane Markič glede 1. točke. Pripomba je v zvezi s prvotno oceno, da je 
zakon dal spodbudo, da se hitreje rešujejo problemi visokega šolstva. Pri tem 
bi to besedilo dopolnili še z navedbo, da pa se prepočasi uresničuje ta zakon. Gre 
za stavek »Dosedanji procesi na tem področju dokazujejo, da je zakon dal 
spodbudo in pravno-politični temelj za preobrazbo visokega šolstva na teme- 
ljih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov-«, da pa hkrati smiselno ugo- 
tovimo, da se zakon prepočasi uresničuje. Ali se vsi strinjate, da se v ta sta- 
vek vključi ta odvisnik? (Da.) 

Naslednjo pripombo je dal tovariš Vindiš, in sicer k začetku dveh alinei, 
v katerih naj bi »visokošolske organizacije« nadomestili z »delavci in študenti«. 
S tem se strinja tudi tovariš Stane Gavez. Se vedno gre za problem, ali bomo 
uporabili termin »delavci in študenti«. V tem primeru bo najbrž treba »de- 
lavce« nadomestiti z »visokošolskimi učitelji«, ker sicer bo nastal dvom, ali 
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gre dejansko za delavce. Ali se hočete izreči o tem vprašanju? Ce bomo upo- 
rabili termin »delavci in študenti«, potem v rešitev tega problema nismo 
vključili visokošolskih organizacij. Vsaj terminološko se da to tako razumeti. 
Kaj mislita predlagatelja o rešitvi, da gre za »visokošolske učitelje in študente«? 
Ali se v zvezi s to pripombo dogovorimo tako, da se namesto »visokošolskih 
organizacij« dvakrat uporabi izraz »učitelji in študenti visokošolskih organi- 
zacij«? (Da.) 

V 2. alinei se za drugim stavkom vstavi stavek, ki ga predlaga tovariš 
Vindiš, in sicer v tem smislu, da študenti s svojimi pripombami k študijskim 
programom prispevajo k oblikovanju teh programov. Smisel te pripombe bo- 
mo upoštevali po stenogramu. Sicer pa prosim tovariša Vindiša, da to besedilo 
predložite sekretarju zbora. 

Tovariš Vindiš je predlagal še en dodatek, in sicer: »naj si bolj prizadeva- 
mo za oblikovanje profila študenta kot delavca in samoupravljalca.« Rekla 
sem že, da sodim, da je to sestavni del programa. Tovariš Stane Gavez, vi ste 
se tudi zavzeli za to formulacijo? (Da.) Besedo ima tovariš Zoran Polič! 

Zoran Polič: Menim, da bi bilo prav v zvezi s prejšnjo pripombo, 
da študenti sodelujejo s svojimi pripombami pri izdelavi programa, omeniti, 
da mora biti program tak, da bo oblikoval celovito osebnost študenta kot pro- 
izvajalca in samoupravljalca. S tem je dana tudi logična povezava s tem, kar 
je predlagal tovariš Vindiš. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Polič. Torej naj bi ta 
vrinjeni stavek, ki ga je predlagal tovariš Vindiš, obogatili še z mislijo »študij- 
ski programi naj bodo taki, da bodo zagotavljali oblikovanje študenta kot 
samoupravljalca in delavca«? (Da.) Besedo ima tovariš Igor Uršič! 

Igor Uršič: Strinjam se s to dopolnitvijo. Ker smo »visokošolske 
organizacije« nadomestili z »visokošolskimi učitelji in študenti«, menim, da 
problematika oblikovanja študenta kot delavca in samoupravljalca ni samo 
vprašanje programa, ampak tudi njegove lastne odgovornosti. Zato naj se 
doda še to in ne samo zagotavljanje programov in zagotavljanje ustreznih 
materialnih pogojev. 

Predsednica Tina Tomlje: Čeprav je v predlogu sklepa stavek, da 
»študenti sooblikujejo programe s svojimi pripombami in s svojim delom«? 

Igor Uršič: Menim, da samo program študenta ne bo oblikoval v 
delavca in samoupravljalca. Gre za njegovo lastno odgovornost in lasten 
razvoj. 

Predsednica Tina Tomlje: Meniš morda, da bi v tem smislu dopol- 
nili predlog sklepa? 

Igor Uršič: Lahko bi to naredili. 

Predsednica Tina Tomlje: Potem je treba stavek v predlogu sklepa, 
ki ga predlaga tovariš Vindiš: »naj študenti sooblikujejo program«, obogatiti 
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še s tem, »naj tudi s svojim delom pri uresničevanju študijskih programov 
težijo k uspehom«. 

Igor Uršič: Tovariš Vindiš predlaga, če se prav spomnim, v dodatni 
alinei še to, da »moramo več storiti za to, da se bo študent oblikoval v delav- 
ca samoupravljalca.« Smisel moje pripombe pa je, da gre tudi za lastno odgo- 
vornost študenta, da se oblikuje kot delavec. Tega elementa ni bilo v besedilu. 

Predsednica Tina Tomlje: Tovarišice in tovariši! Menim, da ne bo- 
mo tako napredovali. Zato predlagam, da ustanovimo delovno skupino v se- 
stavi tovariš Vindiš in tovariša Uršič in Markič, ki naj prouči predlagane 
pripombe k predlogu sklepa. 

Odrejam 20-minutni odmor, da se bo lahko med tem ta skupina sestala. 
Sejo bomo nadaljevali ob 12.15. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.40 in se je nadaljevala ob 12.15.) 

Predsednica Tina Tomlje: Tovarišice in tovariši delegati! Predla- 
gam, da se vrnemo na obravnavo 2. točke dnevnega reda, ker je Ko- 
misija Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV končala z delom. 
Prosim njenega poročevalca tovarišico Marijo Aljančičevo, da da poročilo! 

Marija Aljančič: Tovarišice in tovariši delegati! 
Komisija Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV, katere člani 

so spremljali današnjo razpravo o obeh informacijah s področja borčevsko- 
invalidske problematike, ocenjuje, da v razpravi niso bili dani konkretni pred- 
logi za spremembo oziroma dopolnitev sklepov, ki jih Komisija predlaga 
zborom v sprejetje. 

Glede nekaterih konkretnih pripomb in predlogov iz razprave, ki so bili 
dani v Zboru združenega dela in Zboru občin Skupščine SR Slovenije in se 
nanašajo na vprašanja socialne varnosti kmetov borcev, na invalidsko-pokoj- 
ninsko zavarovanje borcev ter na problematiko ukradenih otrok, pa bo po 
dogovoru v Komisiji v teh dveh zborih dal obrazložitev predstavnik Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije. 

Predsednica Tina Tomlje : Hvala lepa! Iz poročila predstavnice Ko- 
misije Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV izhaja, da je predlog 
sklepov, ki ga je Komisija predlagala zborom, ostal nespremenjen. Ali želi 
kdo razpravljati? (Da.) Prosim, besedo ima tovariš Stane Markič! 

Stane Markič: Nisem imel namena, da bi se oglasil v razpravi. 
Zaradi tega, ker se je pojavil predlog v preostalih dveh zborih, da se prizna 
pravica ukradenim otrokom v obsegu in smislu statusa borca pred 9. 9. ozi- 
roma 13. 10. 1943. leta, bi rad pred tem zborom vendarle nekaj o tem sprego- 
voril. 

Ta zahteva se obravnava že nekaj časa. Z odborom ukradenih otrok je bilo 
to vprašanje že večkrat obravnavano. V teh razgovorih je stalno prisotna teza, 
da s pravicami, ki jih terjajo, soglaša najvišje politično vodstvo v SR Sloveniji, 
da pa je organizacija Zveze združenj borcev NOV tista, ki to preprečuje. 

22 
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Menim, da je prav, če je ta zbor vendarle seznanjen s tem vprašanjem, zato da 
pri tem ne bi bilo kakšnih nesporazumov. 

Tovarišem smo pojasnili, da na vsak način družba in še posebej borčevska 
organizacija ceni njihov delež, ki so ga dali kot zelo mladi ljudje v narodno- 
osvobodilnem gibanju, da se upoštevajo posledice, ki jih imajo zaradi nasilja, 
ki se je izvajalo nad njimi, in seveda tudi upravičeno razumemo njihovo pri- 
zadevanje, da se določene posledice, ki se pojavljajo, tudi odpravijo. Menimo, 
da je prav, da se celotna družba in Zveza združenj borcev NOV prizadevata, 
da se te posledice odpravijo oziroma da se, kolikor je mogoče, če se že ne dajo 
odpraviti, vsaj v določenem smislu ublažijo. 

Hkrati pa smo povedali tudi to, da Zveza združenj borcev NOV ne more 
podpreti njihovega predloga, prvič, da se obravnavajo kot kategorija in dru- 
gič, da se jim priznajo iste pravice kot borcem NOV pred 9. 9. 1943. Kot 
kategorija jih ni mogoče priznati zaradi tega, ker je bila ta populacija otrok 
heterogena, od dveh do 18 let, kar pomeni da otrok do zrelega človeka, in tudi 
zaradi tega ne, ker so kot otroci tudi različno preživeli medvojni čas, od hudih 
koncentracijskih taborišč, kjer so se upirali taboriščnemu redu, delali sabotaže 
in tako dalje, do tega da so bili dodeljeni k raznim družinam. Zaradi tega jih ni 
mogoče obravnavati kot eno kategorijo. 

Statusa borca NOV pa jim ni mogoče priznati, ker se po sedanjih predpisih 
točno določa, kdo je borec NOV in komu se lahko prizna status borca NOV. 

Pojasnili smo tudi to, da bi bilo prav, če se najdejo rešitve za od- 
pravljanje ali ublažitev posledic, ki jih imajo zaradi vojne, z individualnim 
reševanjem teh problemov pri posameznikih, zlasti glede na možnosti, ki jih 
imamo že danes v naši pozitivni zakonodaji. Tudi po poti samoupravnega 
sporazumevanja se da še kaj narediti. Te možnosti namreč dejansko obstajajo. 
Moram povedati, da takega pristopa Odbor ukradenih otrok ni sprejel, ker 
vztraja pri obravnavanju kot kategorije. 

Razložili smo tudi to, da mora Zveza združenj borcev NOV njihov zahte- 
vek obravnavati v sklopu drugih zahtevkov, ki se pojavljajo iz populacije med- 
vojne mlade generacije. Takih zahtevkov je okoli 16. Nekateri od teh se 
kažejo celo bolj upravičeni, kot je zahtevek ukradenih otrok. Gre namreč za 
primere pionirjev, ki so bili neposredni udeleženci v enotah narodnoosvobodil- 
nega boja, ki pa jim zaradi predpisa, ker so bili mlajši od 12 let, pa čeprav so 
nosili orožje, ne more biti priznana dvojna doba. Gre tudi za zelo številno 
skupino mladih skojevcev in mladinskih aktivistov, ki so dejansko neposredno, 
organizirano in aktivno delali v narodnoosvobodilnem gibanju, ki pa zaradi 
tega, ker niso dopolnili 15 let, prav tako ne morejo imeti priznane dobe v 
dvojnem trajanju. 

Tako smo skušali obrazložiti, da zveza združenj borcev NOV prav gotovo 
mora obravnavati problem ukradenih otrok v sklopu vseh drugih vprašanj, ki 
se postavljajo s tem v zvezi, razen tega pa je treba tudi to vprašanje videti v 
sklopu celotne Jugoslavije, in problemov, ki se s tem v zvezi odpirajo v drugih 
republikah in pokrajinah. Vemo, kakšni so zahtevki v drugih republikah in 
pokrajinah in vemo, kaj pomeni odpirati vprašanja v zvezi s temeljnimi 
pravicami borcev, ki se urejajo z zvezno zakonodajo. 

Za zaključek bi želel, da se dogovorimo še o tem. Menim, da bi bilo prav, 
da o novih zahtevkih, ki se pojavljajo v zvezi s priznanjem borčevskih pravic, 
odloča predvsem družba kot celota, pristojni organi, pri tem gre predvsem 
za družbenopolitične organizacije, organe družbenopolitičnih skupnosti in sa- 
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moupravne interesne skupnosti. Ne smemo dopustiti, da se pojavljajo pritiski 
zaradi različnih obljub posameznikov, ki pa ne pomenijo stališč političnih 
organizacij oziroma drugih pristojnih organov. Menim, da bi bilo dobro, da 
imamo v vseh teh primerih enoten pristop. Ne bi bilo tudi prav, da sprejmemo 
le pobude določene skupine, ki je bolj iznajdljiva, vitalna, organizirana, da ne 
rečem agresivna in ki najde boljšega političnega patrona, in se jim zato za- 
htevane pravice priznajo, drugim pa ne. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? 
Besedo ima tovarišica Majda Gaspari. 

Majda Gaspari: Rada bi vam le to povedala, da so stališča Zveze 
združenj borcev NOV, ki jih je sedaj razložil tovariš Markič, povsem skladna 
s stališči Predsedstva Republiške konference Socialistične zveze delovnega 
ljudstva Slovenije, ki so bila sprejeta približno pred dobrim letom dni glede 
reševanja problemov in socialnega položaja udeležencev narodnoosvobodilne 
vojne. Takrat je bila o teh stališčih široka javna razprava in tudi vsa vodstva 
družbenopolitičnih organizacij na ravni republike so bila udeležena v tej raz- 
pravi. Stališča Predsedstva te konference so, človek bi rekel, sintetični del 
te razprave in skupna stališča vseh, tako da ne moremo danes govoriti o tem, 
da gre za različna stališča v vodstvih družbenopolitičnih organizacij glede 
reševanja statusnih vprašanj na novo. Takrat smo se vsi skupaj dogovorili, da 
ne bomo več v federaciji odpirali teh vprašanj, da pa bomo seveda doma, v 
republiki zelo dejavno reševali konkretne probleme ljudi, ki so bili tako 
ali drugače prizadeti v času druge svetovne vojne kot žrtve fašističnega na- 
silja. Imamo dovolj dobro urejeno zakonodajno podlago za to, ker imamo za- 
konodajo, ki zagotavlja dopolnilno varstvo udeležencem narodnoosvobodil- 
nega boja in žrtvam fašističnega nasilja, in ker imamo tudi družbeni dogo- 
vor, ki omogoča tudi še dopolnjevanje celotnega sistema s priznavanjem 
priznavalnin, zlasti v občinah. Tako je v tem okviru dovolj možnosti, da najde- 
mo rešitev tudi za vse tiste posameznike, ki so trpeli kot žrtve fašističnega 
nasilja, in rešitev njihovih konkretnih problemov, ki se danes pojavljajo. Od 
primera1 do primera pa je položaj različen. Menim, da moramo veliko bolj 
uporabljati pot tako imenovane samoupravne diskrecije, da v kolegialnih te- 
lesih, ki v občinah sedaj v ta namen že delujejo, rešujemo res intenzivno in 
hitro konkretne probleme, kot sem že rekla, na podlagi možnosti, ki jih že 
imamo. 

Seznanila vas bom tudi s podatkom, da se v SR Sloveniji dovolj uspešno 
uveljavlja usmeritev, da tudi samoupravne interesne skupnosti, zlasti tiste s 
področja socialne varnosti, razširjajo svoje programe in naloge v tej smeri in iz 
leta v leto ustvarjajo boljše možnosti za doseganje tako imenovane celovite 
skrbi za udeležence NOB, tako glede zdravstvenega varstva, socialne in mate- 
rialne preskrbljenosti kot tudi glede stanovanjskih razmer in tako naprej. 
Tako se mi zdi, da je vendar prav, da vemo, da se v zvezi s tem sedaj 
ne razhajamo z organizacijo Zveze združenj borcev NOV in da je dovolj 
možnosti, ki jih je treba preprosto aktivno izkoristiti tudi v primeru skupine 
ljudi, ki meni, da je za reševanje njihovih vprašanj odločilna le razprava o 
njihovem statusu. 
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Predsednica Tina Tomi je: Hvala lepa, tovarišica Gasparijeva! Želi 
še kdo razpravljati? (Ne.) Ker ne želi nihče več razpravljati, prehajam na glaso- 
vanje. Glasujemo o sklepih, predloženih v poročilu Komisije Skupščine SR 
Slovenije za vprašanja borcev NOV pod številko 59-2/78 z dne 21. septembra 
1978. 

Predlogov za spremembe in dopolnitve predloga teh sklepov ni bilo. Kdor 
je za ta predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagane 
sklepe. 

Predlagam, da dokončamo 3. točko dnevnega reda, in sicer ob- 
likovanje scenarijskega sklepa k informaciji o uresničevanju zakona o visoko- 
šolskih organizacijah. 

Pred odmorom smo pooblastili skupino, ki je opravila svojo nalogo in 
predloge, ki sO bili dani med sejo zbora, vključila v predlagani sklep. 

Tovariš podpredsednik Uršič bo povedal, kakšne spreminjevalne predloge 
k prvotno predlaganemu sklepu predlaga skupina. 

Igor Uršič: Naša skupina se je dokaj hitro in samoupravno dogovo- 
rila za naslednje popravke: Drugi stavek prvega sklepa se popravi tako, da 
se glasi: »Dosedanji procesi na tem področju dokazujejo, da je zakon dal spod- 
budo in pravno-politčno osnovo za preobrazbo visokega šolstva na temeljih 
samoupravnih družbenoekonomskih odnosov, hkrati pa ugotavljamo, da se 
vsebina in usmeritev zakona o visokem šolstvu |e vedno prepočasi uveljav- 
ljata.« 

To je bila pripomba tovariša Markiča. 
K 3. točki se doda tale drugi stavek (prvega stavka ne bom bral, ker je 

isti): »Družbenopolitični zbor tudi predlaga, da o tej informaciji razpravljajo 
vse visokošolske in druge organizacije združenega dela, predvsem v času 
javne razprave o zakonu o usmerjenem izobraževanju. 

V zvezi s prvo alineo na drugi strani sklepov smo se dogovorili s pred- 
lagateljem, da zadržimo izraz visokošolske organizacije in da ne kaže razšir- 
jati tega izraza, ker ta izraz zajema vso vsebino. 

Zato naj se popravi drugi stavek te alinee, da se glasi takole: »V ta namen 
naj proučijo in predlagajo uporabnikom take študijske programe, ki bodo v 
skladu s potrebami dela in razvoja in katerih morajo biti vzgojno-izobraževalna 
vsebina, njeno uresničevanje in vrednotenje rezultatov dela študentov trajno 
usmerjeni k oblikovanju celovite in ustvarjalne osebnosti.« Nadaljuje se s 
stavkom: »Uporabniki pa, v okviru načrtovanja svojega razvoja in sprejete 
kadrovske politike, ugotavljajo potrebe po znanju in kadrih, usmerjajo delav- 
ce in mladino v ustrezno izobraževanje, zlasti v izobraževanje ob delu in iz 
dela«. Za tem stavkom se doda nov stavek: »Študentje pa naj s svojimi pri- 
pombami, predlogi in mnenji k študijskim programom v času študija prispevajo 
k njihovemu izboljšanju in s tem k večji učinkovitosti študija, ki je sedaj za- 
skrbljujoče premajhna, kar dokazuje znaten osip študentov, zlasti pri prehodu 
iz prvega v drugi letnik študija.« 

To je predlog skupine, ki meni, da je v veliki večini strnila mnenja in 
predloge razpravljalcev na današnji seji. 
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Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? (Nih- 
če.) Ce ne želi nihče več razpravljati, domnevam, da se zbor strinja s spre- 
membami, ki jih je oblikovala skupina. Tako predlagam, da glasujemo skupaj 
o predlaganem sklepu, ki vsebuje tudi predlagane spremembe. Kdor je za 
predlog sklepa, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko,) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel sklep o ures- 
ničevanju zakona o visokošolskih zavodih. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na informacijo o 
izvajanju ustavne preobrazbe pravosodnega sistema. 

Informacijo je predložil Izvršni svet. Informacijo sta obravnavala Odbor 
za družbenopolitični sistem našega zbora in Komisija za pravosodje. 

Prejeli smo informacijo Izvršnega sveta, poročilo Odbora in poročilo Ko- 
misije za pravosodje. Prav tako smo prejeli tudi predlog stališč Skupščine SR 
Slovenije k informaciji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju 
ustavne preobrazbe pravosodnega sistema in informaciji Javnega tožilstva 
Socialistične republike Slovenije o izvajanju nalog v zvezi z novo organizacijo 
javnega tožilstva, ki jih je oblikovala posebna skupina delegatov, sestavljena 
iz predstavnikov Komisije za pravosodje in odborov za družbenopolitični si- 
stem vseh zborov. Danes smo dobili tudi predlog Izvršnega sveta za dopolnitev 
teh stališč. 

Predlagam, da Zbor obravnava predlog stališč skupaj z informacijo o 
izvajanju ustavne preobrazbe pravosodnega sistema. K obravnavi te točke so 
bili posebej povabljeni predstavniki Republiškega sekretariata za pravosod- 
je, organizacijo uprave in proračun, Vrhovnega sodišča SR Slovenije, Javnega 
tožilstva Socialistične republike Slovenije, Sodišča združenega dela Sociali- 
stične republike Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije in družbenega pra- 
vobranilca samoupravljanja. 

Ali želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? Tovariš Tance, prosim! 

Vlado Tance: Tovarišice in tovariši delegati! Temeljno izhodišče 
preobrazbe pravosodnega sistema je, da v enotnem sistemu oblasti in samo- 
upravljanja delavskega razreda in vseh delovnih ljudi opravljajo sodno funk- 
cijo redna in samoupravna sodišča. To pa terja istočasen in usklajen proces 
vzpostavljanja samoupravnega in rednega sodstva. Tako zastavljena preobrazba 
bo uspela le ob najširši družbeni akciji, v katero se morajo vključiti tudi or- 
ganizacije združenega dela, samoupravne interesne skupnosti, krajevne skup- 
nosti in druge samoupravne organizacije in skupnosti, in le ob tako zastav- 
ljeni skupni akciji je moč pričakovati uveljavitev novega, podružbljenega 
in samoupravnega pravosodnega sistema, katerega organizacija in funkcio- 
niranje sta opredeljena v zakonu o samoupravnih sodiščih, zakonu o rednih 
sodiščih in zakonu o javnih tožilstvih. 

Ta izhodišča in potrebnost najširše akcije za njihovo uveljavitev se odra- 
žajo tudi v že doslej sprejetih sklepih, stališčih in priporočilih Skupščine 
SR Slovenije, Predsedstva SR Slovenije in v resoluciji VIII. kongresa Zveze 
komunistov Slovenije ter drugih dokumentih. 

Kljub temu ob obravnavanju predložene informacije ugotavljamo, kar 
sledi tudi iz predloga stališč, ki naj bi jih Skupščina SR Slovenije sprejela 
k tej informaciji, da proces ustanavljanja in uveljavljanja samoupravnih so- 
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dišč še vedno prepočasi poteka. Tudi na nedavni Skupščini Skupnosti slovenskih 
občin je bilo posebej poudarjeno, da pri zagotavljanju možnoti za bistveno 
širše, hitrejše in učinkovitejše samoupravno poravnavanje in reševanje sporov, 
zlasti na področju družbenih dejavnosti, stanovanjskega gospodarstva, komu- 
nale in na drugih področjih družbenega dela in življenja naša dejavnost, skrb 
in družbena usmerjenost nedopustno zaostajajo. Zastoj pri uveljavljanju tega 
sodstva pomeni bistveno zložitev možnosti uveljavljanja samoupravnih pravic, 
s tem pa tudi zastoj pri razvoju samoupravnih odnosov v temeljnih samo- 
upravnih organizacijah in skupnostih in s tem v občini kot samoupravni skup- 
nosti. Zato je potrebno angažiranje vseh družbenih faktorjev, da bo preobraz- 
ba pravosodja čim hitreje potekala, v skladu s sprejetimi stališči in kot je 
normativno zastavljena. V zvezi z ugotovitvami k tej informaciji, da je treba 
pospešiti razvoj samoupravnega sodstva, je treba dodati, da se akcija v tej 
smeri nadaljuje. Pričakovati je, da se bo s sprejetjem novega zakona o zdru- 
ževanju organizacij združenega dela v gospodarske zbornice, ki med drugim 
ureja ustanavljanje stalnih arbitraž pri medobčinskih gospodarskih zbornicah, 
pospešil proces samoupravnega razreševanja medsebojnih konfliktnih odno- 
sov znotraj združenega dela. 

Posebno pozornost bo potrebno nameniti vzpostavljanju in uveljavljanju 
notranjih arbitraž. Po izvedeni anketi o organiziranosti in uveljavljanju no- 
tranjih arbitraž med 435 organizacijami združenega dela, ki imajo v svoji 
sestavi temeljne organizacije združenega dela, ugotavljamo, da je s samoup- 
ravnimi splošnimi akti dovolj jasno opredeljena notranja arbitraža le pri eni 
tretjini organizacij združenega dela in da ima nekaj manj kot ena petina or- 
ganizacij združenega dela poleg statuta še druge samoupravne splošne akte, ki 
urejajo sestavo, pristojnost in delovanje notranjih arbitraž. Večina delovnih 
organizacij predvideva pri usklajevanju splošnih aktov z zakonom o združenem 
delu tudi ustrezno preciziranje določb o notranjih arbitražah in njihovo uskla- 
ditev z določbami zakona o samoupravnih sodiščih. Povsem drugačna slika pa 
se kaže v aktivnosti teh arbitraž. Notranje arbitraže v delovnih organizacijah 
so doslej rešile samo 13 sporov. Večina delovnih organizacij sporoča, da pri 
njih ni bilo spora, o katerem bi morala odločati notranja arbitraža. 

Tudi stanje glede poravnalnih svetov še ni zadovoljivo. Nima še vsaka 
krajevna skupnost poravnalnega sveta, čeprav se je stanje od priprave infor- 
macije do sedaj precej izboljšalo. Pričakovati je, da bodo poravnalni sveti 
v vseh iKS oblikovani v oktobru in da bodo pričeli tudi normalno delovati. 

V zvezi s pripravami za začetek delovanja novih rednih sodišč je pomem- 
bno, da se zadnji čas vendarle intenzivneje rešuje kadrovsko vprašanje v zvezi 
z zasedbo sodniških mest pri temeljnih sodiščih. Zaostanki nerešenih zadev pri 
sedanjih sodiščih so nastali prav zaradi nezasedenosti sodniških mest. Zato 
moramo poskrbeti za zadostno kadrovsko zasedbo novih sodišč, da ne bi takoj 
na začetku njihovega delovanja prišlo do obremenitve z nerešenimi zadevami 
in s tem do njihove neučinkovitosti. 

Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in proračun je 
vsem skupščinam občin pravočasno predložil mnenje glede pogojev za enote 
temeljnih sodišč in mnenje glede števila sodnikov in sodnikov porotnikov ter 
predloge za začasno sistemizacijo delovnih mest za strokovne administrativno- 
tehnične delavce in pripravnike. Občinske skupščine bi morale do 30. junija do- 
ločiti enote temeljnega sodišča, število sodnikov in sodnikov porotnikov ter 
začasno sistemizacijo delavcev. Vendar doslej vse skupščine tega še niso storile. 
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Kot glavni razlog za prepočasno sprejemanje dogovorov glede financiranja 
temeljnih sodišč ter temeljnih javnih tožilstev in s tem v zvezi sistemizacij za 
strokovne in administrativno-tehnične delavce se navaja negotovost v zvezi z 
zagotavljanjem dodatnih sredstev, ki naj bi jih republika odstopila občinam, v 
zvezi s prenosom pristojnosti sodišč ter negotovost glede zagotavljanja sredstev 
za financiranje pravosodnih organov občinam, ki so dopolnilno financirane iz 
republiškega proračuna. Vse občine so bile obveščene, da je predviden odstop 
prihodkov od denarnih kazni, ki jih izrekajo redna in gospodarska sodišča — 
v nedavno sprejetem zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij je že uveljavlje- 
na ustrezna določba — ter da se z novim zakonom o sodnih taksah predvideva 
odstop celotnih prihodkov od sodnih taks občinam, s predvideno spremembo 
zakona o prekrških pa tudi odstop denarnih kazni za prekrške. Tako odstopljena 
sredstva bodo predvidoma zadoščala za pokrivanje dodatnih sredstev občin pri 
financiranju temeljnih sodišč in temeljnih javnih tožilstev. Zato ni nobenega 
razloga, da se omenjeni dogovori ne bi v najkrajšem času sprejeli. Do konca 
leta nas čaka še veliko dela, časa pa je ostalo še zelo malo. 

Stališča, ki naj bi bila v zvezi s predloženo informacijo sprejeta, naj bi 
pospešila razvoj in utrjevanje vseh samoupravnih sodišč in zagotovila uspešen 
in učinkovit začetek delovanja novih rednih sodišč. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Zeli poročevalec Odbora za 
družbenopolitični sistem dopolniti pismena poročila? (Ne želi.) Zeli besedo 
predstavnik oziroma predsednik Komisije za pravosodje tovariš Miro Gošnik? 
Prosim! 

Miro Gošnik: Tovarišice in tovariši! Dovolite, da razpravljam hkrati 
kot poročevalec Komisije in kot delegat. 

Pri obravnavi informacije o ustavni preobrazbi pravosodja naj povem, 
da gre, po oceni Komisije, za razpravo o dveh informacijah na vmesni stopnji, 
pravzaprav ob zaključni fazi nekaterih z zakonom predvidenih opravil, ki se 
jim roki iztekajo. 

Mislim, da ob tem velja obnoviti vsaj generalno misel idejno-političnih 
izhodišč, ki jih je ta zbor sprejel v letu 1976 kot uresničitev ustavnih zasnov 
pravosodja in da smo s sprejetjem idejno-političnih izhodišč in tez za ustavno 
preobrazbo pravosodja pravzaprav stopili resneje na pot ustavne preobrazbe 
te pomembne družbene dejavnosti in tudi elementa izvajanja „oblasti. Moram 
poudariti, da so vsa osnovna vsebinska vprašanja iz takratnih idejno-politič- 
nih izhodišč kot še vedno aktualna, zapisana skoraj v enakem vrstnem redu 
in z enakimi poudarki tudi v resoluciji VIII. kongresa Zveze komunistov Slo- 
venije, kar še dodatno zadolžuje nosilce te preobrazbe. Naj iz idejnopolitičnih 
izhodišč in resolucije poudarim nekatere vidike, z namenom, da bi utemeljil 
pristop, kakršen je bil uporabljen v predlaganem sklepnem dokumentu za 
današnjo razpravo v skupščinskih zborih. Na prvo mesto so postavljeni učinko- 
vitejši pravosodni organi oziroma učinkovitost pravosodnega dela, predvsem 
bolj kvalitetno in hitrejše reševanje spornih zadev. To velja tako za samo- 
upravno kot za redno sodstvo. 

Druga poudarjena lastnost oziroma zahteva pravosodja je njegovo na- 
daljnje podružbljanje in zlasti podružbljanje pravosodne funkcije, predvsem 
skozi samoupravno sodstvo, in tudi skozi neposrednejšo udeležbo ljudi pri 
rednem, se pravi pri državnem opravljanju sodne funkcije. 
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In ne nazadnje, gre za hitrejše doseganje večje skladnosti vseh položajev 
samoupravljalca tudi na tem področju družbene aktivnosti, ki se zlasti izraža 
tudi v večji samoupravni odgovornosti, kadar pri samoupravnem razreševanju 
vprašanj in odnosov nastanejo tudi spori iz teh odnosov. Posledica tega je 
večja pravna varnost, ki je poudarjena tako glede samoupravljanja, njegove 
družbenoekonomske podlage, se pravi zlasti in predvsem družbene lastnine, in 
tudi glede vseh pravic in odgovornosti, ki izhajajo za človeka iz tega družbe- 
noekonomskega temelja. 

Naj povem, da se žal še vedno srečujemo s posameznimi pogledi in tudi 
niansiranimi poskusi favoriziranja enega ali drugega dela enakopravnega 
in enakovrednega sodstva, ki smo ga zgolj zaradi skladnosti z družbeno real- 
nostjo prisiljeni deliti na dva enakovredna dela, to se pravi na redno in na 
samoupravno sodstvo. In kjerkoli se takšno favoriziranje ali pa poskusi za- 
postavljanja enega ali drugega pojavljajo pri avtorjih, sami po sebi odkrijejo 
bistveno nerazumevanje procesov, ki jih s to preosnovo začenjamo. Globalni 
družbeni cilj ustavne preobrazbe so, zlasti v reorganizacijskem smislu, in če- 
prav seveda ne samo v tem, postavili zakoni, o katerih je govora v tej infor- 
maciji in katerih uresničitev ocenjujemo tudi skozi to informacijo. Naj ome- 
nim, da so tako odbori vseh treh zborov kot naša komisija v glavnem pritrdili 
navedbam, ki so v informacijah, pri nekaterih točkah pa so bili razpravljalci 
v delovnih telesih precej ostrejši in konkretnejši in kritičnejši, zlasti glede 
na izkušnje iz lastne prakse in glede na lastno poznavanje razmer. 

Naj povem nekaj takih opozoril, kjer so bili razpravlj alci ostrejši. Gre za 
oceno zamujanja, za oceno, da so se dogovori med občinami, za katere so zave- 
zane, težko pripravljali in da so težko dozorevali za podpis in odkritih je bilo 
nekaj, če rečem po domače, špekulantskih pristopov, ki so poskušali v raz- 
pravljanje in v sklepanje dogovorov vnašati nove kriterije za dogovarjanje, 
ne samo tiste, ki jih je kot neobvezne ponujal, po našem mnenju dosti ute- 
meljeno, republiški upravni organ. Seveda so taka iskanja udobnejših polo- 
žajev in situacij oteževala dogovarjanje, zlasti pa se je pokazalo neke vrste 
nezaupanje glede zagotavljanja potrebnih sredstev občinam, ki je dolžnost 
republike, glede na to, da je tak zakon sprejela. 

Kritične besede je bilo slišati v tej razpravi na račun notranje organiza- 
cije dela v sodiščih, zaradi zapostavljanja ali pa vsaj poskusov zapostavljanja 
kadrovskih kriterijev, in zlasti je bila ocenjena kot nevarna optimistična oce- 
na o zadovoljivi kadrovski situaciji, ki je bila dana zgolj na podlagi kvan- 
tificiranih podatkov, ki so jih navedli v informaciji. 

Premalo pa so bili po mnenju nekaterih razpravlj alcev upoštevani vse- 
binski in kadrovski kriteriji. No, nenehno se v razpravah kaže, da je potrebno 
odstranjevati podedovano rangiranje sodišč in iz tega izhajajoče posledice, 
zlasti tiste, ki zadevajo vrednotenje dela. Tudi v dosedanjem družbenem do- 
govoru za pravosodne funkcionarje je skorajda pomembnejši element rang 
sodišč kot delo, ki ga sodnik opravlja. Na te in druge elemente in opozorila 
smo poskušali na ustrezen, seveda zgolj sintetičen način reagirati tudi v pred- 
laganih stališčih. 

Delovna telesa so večino teh pripomb in kritičnih opazk o stanju in pri- 
pravljenosti za spreminjanje tega stanja zabeležila in predložila zborom. Zato 
so stališča na nek način sinteza vseh teh razprav in ugotovitev in skušajo, po- 
novno naj povem, v nekaterih točkah, žal tretjič, poudariti osnovne naloge in 
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nosilce, da bi zaživelo samoupravno in redno sodstvo v taki družbeni vlogi, 
kakršno mu daje ustava in ustrezni zakoni. 

Morda vseskozi takšno postavljanje problema lahko dobi, neupravičeno 
seveda, občutek prehitevanja oziroma delne nestrpnosti, vendar ne gre za to, 
ampak za prizadevanje, da akcijo hitrejše izvedemo, ker se roki dejansko iz- 
tekajo. Ne samo roki, ki jih je zakon v rednem sodstvu določil za redna so- 
dišča, ampak tudi roki, ki jih določa zakon o združenem delu, v katere nas 
vedno bolj silijo tudi dejansko doseženi družbenoekonomski odnosi in samo- 
upravni odnosi in sporna razmerja, ki iz teh nastajajo. Ob teh razmerjih pa smo 
žal še zmeraj pretežno pripravljeni za razsodnika klicati državo, ki naj reši 
naša sporna razmerja kot zunanji, tretji partner. To je seveda tudi poskus bega 
od odgovornosti. 

Ce pravim, da poskušamo postaviti akcijo v ospredje, potem nam gre 
predvsem za samoupravno urejanje tudi spornih odnosov, ki pri samouprav- 
nih odnosih nastajajo, in tudi za uresničevanje in uveljavljanje tako nove 
razdelitve pristojnosti kot nove razdelitve funkcij sodišč in tožilstva, zlasti 
na ravni temeljnih sodišč in temeljnih tožilstev. Po naši oceni šele skladnost 
obojega, tako samoupravnega kot rednega sodstva, jamči, da bo začel funkcio- 
nirati enoten pravosodni sistem, v katerem bo na prvem mestu odločanje 
ljudi o svojih samoupravnih pravicah in obveznostih, ki bo postajalo odgovorno 
tudi v fazi, ko se takšna razmerja pokažejo kot sporna, in bo izvrševanje dr- 
žavne sodne funkcije vse bližje ljudem, tako po pristojnostih, kar je bilo 
izvršeno s prenosom na temeljna sodišča, kot tudi po namenu, da se vse bolj 
in bolj pospešijo in demokratiziraj o procesi v delovnaju državnega sodstva. 

V stališčih kot ste lahko razbrali, ne ponavljamo vseh izhodišč, o katerih 
tu govorim, zlasti pa tudi ne ponavljamo z zakoni določenih rokov in nosilcev 
posameznih nalog. Vsako parafraziranje teh obveznosti bi pomenilo izpuščanje 
koga, ki niti ni najmanj pomemben. 

Predlog stališč bolj predlagamo kot poziv za akcijo, zlasti tistim družbe- 
nim osebam, ki so dolžne, poudarjam, dolžne narediti svoje za popolno uve- 
ljavitev takega ustavnega koncepta vsakega od sodišč, od poravnalnega sve- 
ta, arbitraže v delovni organizaciji, do vrhovnega sodišča in vseh oblik ureja- 
nja odnosov, ki se pokažejo sporni, oziroma spornih situacij pri teh odnosih. 
Zlasti pa seveda, in to v stališčih izpostavljamo, skušamo v uvodu spodbuditi 
večjo aktivnost ljudi, ki delajo v pravosodju. Pri tem spet ta poziv ni naslov- 
ljen zgolj sodnikom, ampak je namenjen tudi jutrišnjim arbitrom, članom 
poravnalnih svetov, in seveda tudi vsem profesionalnim sodnikom, ker, po- 
navljam oceno in stališče iz idejno-političnih izhodišč, ta ustavna preobrazba, 
kot vse druge družbene reforme, sloni na ljudeh, ki so za to dejavnost kon- 
kretno zadolženi. 

Dva predloga imam ob zaključku: Predlagam, da zbori ob današnji raz- 
pravi pooblastijo skupino, ki je pO sklepu Komisije in odborov za družbeno- 
politični sistem vseh treh zborov zadolžena, da izdela končni predlog stališč, da 
uskladi eventualne intervencije v vseh treh zborih. In kot drugo predlagam, 
da sprejmemo kot peto točko stališč predlog Izvršnega sveta, ki smo ga danes 
dobili na mizo, ki konkretizira v uvodu stališč povedano dejstvo, da Skupščina 
sprejema informacijo in stališča kot obvezna napotila. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Preden začnemo razpravo, 
predlagam, da člani skupine delegatov, ki so pripravili predlog stališč, sprem- 
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ljajo razpravo v našem zboru in po končani razpravi v vseh zborih, predložijo 
zboru morebitne spremembe in dopolnitve predlaganih stališč. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Tovariš Ludvik Golob, predsednik 
Odbora za družbenopolitični sistem! 

Ludvik Golob: Razpravljal bom o vzrokih zaostajanja v procesu 
ustavne preobrazbe na tem področju. 

Prav gotovo je, da je vloga sodišč v naši družbi zelo pomemben člen. Ta 
aktivnost se kaže v stabilnosti naših družbenih odnosov in našega sistema 
sploh ter krepitvi ustavnosti in zakonitosti. 2e nekaj časa v vseh razpravah 
ugotavljamo, da se uveljavljanje in uresničevanje samoupravno sprejetih norm 
kot sestavni del družbenopolitičnih in samoupravnih odnosov zelo slabo izva- 
ja, vsaj na nekaterih področjih družbenih odnosov. Mislim, da ta proces po- 
stopno dobiva svojo težo v družbi. Pri tem pa se srečujemo z nekaterimi 
vprašanji, na katera bi bilo potrebno, zlasti s stališča politične akcije in akcije 
nadaljnjega podružbljanja pravosodne funkcije, posebej opozoriti. Naši sploš- 
ni akti so zelo jasno opredeljeni, kadar gre za skupno odgovornost premalo pa 
je definirana konkretna odgovornost. 

Mislim, da je to temeljni vzrok, da nekatere druge norme obnašanja in 
posledice, ki nato nastajajo v sistemu družbenoekonomskih in političnih od- 
nosov neposredno tudi pogojujejo razvoj arbitraž samoupravnega sodstva. Na- 
raščajo na primer nesreče pri delu, ugotavljanje odgovornosti, predvsem tudi 
individualne odgovornosti, tako delavca kot poslovodnih organov, pa ni do- 
ločeno. V delovnih kolektivih se tudi disciplinski postopki ne uveljavljajo kot 
eden od osnovnih instrumentov za tistega, ki določenih odnosov ne spoštuje. Iz 
tega izhaja, da je vsesplošna skupna odgovornost podana, da pa je individualna 
odgovornost zelo slabo definirana. S tem v zvezi je tudi dosti nediscipline, 
neizvajanja nalog, neizvajanja dolžnosti. 

Naj posežem še drugam. Zadnje ugotovitve kažejo, da je precej požarov. 
Odprto je vprašanje odgovornosti do družbene lastnine in definiranja te od- 
govornosti. Zato mislim, da bi kazalo v bodoče z družbeno akcijo opozoriti, da 
je treba samoupravno zakonodajo razviti in jasno opredeliti njeno mesto in 
odgovornost, poleg tega pa mesto in odgovornost posameznih nosilcev procesov 
v združenem delu, da ne bo določena samo splošna in skupna odgovornost, 
ampak tudi konkretna osebna odgovornost. Ce bodo samoupravni akti tako 
opredelili odnose, potem bo tudi hitreje dozorevalo spoznanje o potrebnosti 
samoupravnega razsojanja. Točno se bo videlo, kdo je v dani situaciji, v da- 
nem konfliktu, tisti, ki ga je potrebno arbitrarno ali drugače reševati, bodisi 
da gre tudi za partnerje med temeljnimi organizacijami. Zato se mi zdi, da 
bi bilo koristno, če bi pri bodočem ocenjevanju družbenih pojavov, odnosov 
in vzrokov skušali malo globlje pogledati, kako se samoupravna teorija in 
praksa ter zakonodaja definirajo v naših družbenih odnosih, in ne samo nor- 
me zakona o združenem delu. Tako bi lahko spore in probleme razreševali 
tudi glede na odgovornost, ne samo kolektivno in splošno, ampak tudi indivi- 
dualnih nosilcev funkcij, ki so v družbenih odnosih odgovorni. Mislim, da je 
tudi to eden od vzrokov, da ne dozoreva dovolj hitro spoznanje o potrebnosti 
samoupravnih organov, ki naj funkcijo odgovornosti v konkretnih primerih 
zelo jasno razrešujejo in seveda v tej zvezi izboljšujejo celoten proces naših 
odnosov v smislu spoštovanja dogovorov, norm in v tej zvezi tudi utrjevanja 
ustavnosti, stabilnosti v družbi in naših družbenih odnosih. 
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Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Tovariš Vinko Kastelic, re- 
publiški pravobranilec samoupravljanja! 

Vinko Kastelic: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Nadaljeval bi pri mislih tovariša Goloba. Gre namreč za to, da je po- 
trebno posebno o dveh aspektih še posebej voditi računa. Ta reforma v svo- 
jem najglobljem, političnem in samoupravnem smislu ne more biti prepušče- 
na profesionalnim delavcem, ki delajo na sodišču in v drugih pravosodnih 
ustanovah. Ne zato, ker ne bi hoteli pri tem sodelovati, ker ne bi bih aktivni, 
ampak predvsem zato, ker je bistvo te reforme, da delovni ljudje sami prevze- 
majo tudi samoupravno odgovornost v svoje roke, da neposredno sodelujejo 
kot arbitri, razsodniki in tako dalje. To poudarjam predvsem zaradi tega, ker 
če ne bo te splošne skrbi in akcije, bomo čez nekaj let spet ugotavljali, da 
smo pri organizacijskem delu sicer uspeli, da pa smo glede učinkovitosti še 
zmeraj v zaostanku. 

Naslednja misel, ki jo želim povedati, načel jo je že tovariš Golob, je, da 
se učinkovitost našega samoupravnega sistema v velikem delu kaže tudi v 
uresničevanju samoupravno dogovorjenih razmerij v samoupravnih splošnih 
aktih. 

Mislim, da smo v situaciji, ko naša pravna teorija in praksa še ni razjas- 
nila, saj so samoupravni sporazumi in dogovori, da nimamo sankcijskih delov 
v teh sporazumih in da imamo v posameznih primerih težje posledice, tudi 
materialne posledice, ker smo nadomestili bivše pogodbe s samoupravnimi 
sporazumi. V bivši pogodbi so bile obveznosti in odgovornosti določene in 
jih je bilo mogoče sankcionirati. V samoupravnem sporazumu pa dostikrat 
niso. 

Pri svojem delu se srečujemo s tem, da določenega razmerja ni mogoče 
sankcionirati, ker v samoupravnem sporazumu ni ustreznih določb in so samo, 
če smem to besedo uporabiti, besedila, ki spadajo v politični dokument, v po- 
litično razreševanje problema, ne pa v dejansko razreševanje spornega raz- 
merja. Zato je prizadevanje na tem področju izredno pomembno. Naslednje, 
kar želim poudariti, je, da moramo biti na tej prvi stopnici, v začetku samo- 
upravnega razreševanja spornih razmerij izredno pozorni in skrbni, da bodo 
ta samoupravna sodišča dobila potrebno avtoriteto v javnosti med delavci. 
Menim, da če tega ne moremo zagotoviti, je boljše s procesom počakati, ne pa 
da ustanovimo neko samoupravno sodišče ali razsodišče, potem pa to posluje z 
velikimi zaostanki, ne razrešuje pravočasno spornih razmerij in tako naprej. 
To vzbuja nezaupanje. Seveda je to vprašanje učinkovitosti sistema. 

V zvezi s tem bi poudaril še eno vprašanje, ki je v dokumentih vsebovano 
in mislim, da ga je treba čim hitreje razrešiti. V vseh samoupravnih razmerjih, 
ki se sedaj samostojno urejujejo v samoupravnih interesnih skupnostih, gre 
seveda tudi za potrebno učinkovitost. Ne mislim v kolektivnih sporih, ki na- 
stajajo na tem področju, v sporih iz družbenoekonomskih razmerij, mislim 
na spore, ki nastajajo pri uresničevanju individualnih samoupravnih pravic s 
področja pokojninskega, zdravstvenega zavarovanja, socialnega skrbstva in 
tako naprej. Tu je potrebno čimprej nadomestiti sedanji upravni postopek 
razreševanja sporov. To poudarjam predvsem zaradi tega, ker se je, zaradi 
našega zaostanka tudi pri pravno-teoretičnem razreševanju stvari, zaradi 
nekaterih zastarelih predpisov zgodilo, da se danes na primer razrešuje pro- 
blem invalidske ali pa starostne pokojnine na 4 stopnjah včeraj pa se je na 
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3 stopnjah. To pa pomeni, kot tudi iz dokumentov izhaja, podaljšanje postop- 
ka in njegovo večjo neučinkovitost in ne pomeni istočasno izboljšanja pravne 
varnosti posameznika občana. Ce bomo na tak način uvajali samoupravni na- 
čin razreševanja spornih razmerij, bomo dosegli nasprotni učinek. Tu so po- 
trebni takojšnji napori, da se star upravni postopek spremeni v samoupravni 
način razreševanja spornih razmerij, da dejansko postanejo ta samoupravna 
sodišča del interesnih skupnosti, kar tudi so v našem sistemu, ne nekaj izven 
njih, in da ne povečujemo po nepotrebnem števila stopenj. Gre enostavno 
za to, da je treba v treh stopnjah razreševati spore, da pa je popolnoma ra- 
zumljivo, možno in prav, da se uvede zaradi tega še zahtevek za varstvo za- 
konitosti. Sedaj ne bom govoril o podrobnostih, je pa sprememba tega postop- 
ka izredno pereča stvar, ker sicer ne bomo ustvarili učinkovitega samouprav- 
nega sodstva na tem področju. 

In še nekaj na koncu: izredno pomembni so kadri. Mislim, da bi morali 
stalno skrbeti predvsem za izobrazbo kadrov, ki tudi profesionalno delajo na 
tem področju. Tu smo v velikem zaostanku. Stvar je objektivno razumljiva: 
včeraj smo šele sprejeli novo ustavo, uvedli nove družbenoekonomske odno- 
se in jih pravno normirali. Vendar tudi mladi pravniki, ki prihajajo s fakultet, 
izredno neradi sprejemajo nove zadolžitve prav na samoupravnih področjih, 
to je pri razreševanju spornih razmerij na samoupraven način, ker enostavno, 
kot sami povedo, niso izšolani za to. Mislim, da bo potrebna posebna pozornost 
izpopolnjevanju vzgoje in izobraževanja, to je dopolnilnemu izobraževanju 
ob delu teh delavcev, ker pri posameznih skupinah teh mladih pravnikov in 
pri podobnih profilih ugotavljamo tudi apolitičnost, kar pa seveda za ta profil 
ni sprejemljivo. Končam naj z mislijo, da bo to morala biti stalna skrb vseh 
družbenih dejavnikov, ne pa da bo reforma prepuščena samo tistim, ki profe- 
sionalno delamo na tem področju.. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Želi še kdo razpravljati? 
(Nihče.) Ce nima namena nihče več razpravljati, predlagam, da se zbere sku- 
pina delegatov, ker je menda Zbor občin že končal to točko dnevnega reda. 
Na zaključevanje 4. točke dnevnega reda se bomo vrnili, ko bo skupina dele- 
gatov v Komisije za pravosodje uskladila stališča. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog programov 
dela zborov Skupščine SR Slovenije za obdobje oktober-december 1978. 

Osnutek programov dela je predložilo v obravnavo Predsedstvo Skupščine 
SR Slovenije. 

Osnutek programov dela so obravnavali: Odbor za družbenopolitični si- 
stem našega zbora, Odbor za družbenoekonomske odnose našega zbora, Komi- 
sija za pravosodje in Zakonodajno-pravna komisija. 

Predlog programov dela in vsa poročila delovnih teles smo prejeli. Oba 
odbora našega zbora predlagata v poročilih, da se na podlagi drugega odstav- 
ka 28. člena poslovnika Družbenopolitičnega zbora obe fazi združita in da se 
osnutek delovnega programa spremeni v predlog. 

Se strinjate s predlogom, da se osnutek spremeni v predlog? Ker nihče 
ne nasprotuje, ugotavljam, da se je zbor odločil, da se fazi združita in se os- 
nutek delovnega programa sprejme kot predlog. Dovolite, da kar s tega mesta 
dam kratko obrazložitev programa za tri mesece, ki so pred nami. 
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Precej časa smo vložili v pripravo. Obdobje, za katerega programiramo 
delo zbora, je sicer kratko, z vidika nalog, ki so pred nami, pa zelo zahtevno. 
Tako so v programu naloge, ki izhajajo iz kongresnih dokumentov, nekatere 
naloge iz minulega programskega obdobja ter naloge, ki pomenijo nadaljnje 
uresničevanje zakona o združenem delu in se nanašajo na opredelitev sistema 
družbenega planiranja v Socialistični republiki Sloveniji in na uveljavljanje 
svobodne menjave dela in urejanje sistema državne uprave ter še druge po- 
membne naloge. Posebna pozornost je v programu posvečena izvajanju ures- 
ničevanja srednjeročnega plana Socialistične republike Slovenije in Jugo- 
slavije in resolucije o družbenoekonomski politiki za prihodnje leto. Program 
dela, o katerem danes razpravljamo, je obogaten s predlogi temeljnih dele- 
gacij, občinskih skupščin, samoupravnih interesnih skupnosti in družbenopo- 
litičnih organizacij, Izvršnega sveta in upravnih organov, Gospodarske zbor- 
nice Slovenije, delovnih teles Skupščine in zborov in drugih zainteresiranih 
družbenih subjektov. Za delo našega zbora pa je še posebej pomembno to, 
da je program nastajal ob sodelovanju vodstev družbenopolitičnih organizacij 
na ravni republike, samoupravnih interesnih skupnosti in Izvršnega sveta, kar 
mu daje značaj skupnega dogovora o temeljni vsebinski usmeritvi dela zborov 
in Skupščine kot celote. Ker sem temeljne usmeritve že navedla, bi posebej 
opozorila le na dve novosti, ki pomenita napredek v programiranju: 

1. Za vsako sejo zbora so programirani problemsko zaokroženi sklopi 
nalog iz tematskega in zakonodajnega področja, kar bo omogočilo bolj organi- 
zirano, načrtno in sistematično delo pri pripravah na seje zborov in njihovih 
teles, celovito obravnavo ali vsaj celovitejšo obravnavo teh posameznih sklo- 
pov in navsezadnje tudi večjo možnost afirmacije fleksibilnega mandata pri 
ostalih dveh zborih. Združevanje sorodnih vprašanj daje hkrati tudi boljši 
pregled nad celotno problematiko določenega področja in omogoča usmeritev 
razprave na bistvena vprašanja. Posebej moram opozoriti, da je programira- 
nje po tem principu seveda težavnejše in da je tudi sestava programa zaradi 
tega težja. 

2. Program predvideva način obravnave posameznih zadev. Gre za do- 
govore z družbenopolitičnimi organizacijami in z drugimi zainteresiranimi 
družbenopolitičnimi in strokovnimi dejavniki, ki se bodo vključevali v ob- 
ravnavo. Predvideno je tudi vključevanje republiških svetov pri razreševanju 
sistemskih vprašanj. Tako bo zbor z načrtnim in stalnim vključevanjem sub- 
jektivnih sil poskušal učinkoviteje opraviti svoje ustavne politične naloge. 

Opozoriti želim še na to, da smo se s predsedniki delovnih teles Skupšči- 
ne in zborov dogovorili, kdo naj bi bil pri posameznih problemskih sklopih 
nosilec koordinacije dela v Skupščini. Za to nalogo so predvideni podpred- 
sedniki Skupščine, predsedniki zborov in matični odbori posameznega zbora. 

Koordinacija dela naj bi prispevala k temu, da se dileme in odprta vpra- 
šanja uskladijo še v predhodnem postopku, pred sejami zborov, kar naj olajša 
delo na sejah zbora. 

V zvezi s programiranimi nalogami Družbenopolitičnega zbora bi želela 
poudariti, da bo zbor med številnimi drugimi zadevami v tem obdobju obrav- 
naval tudi nekatera izredno pomembna področja, kot je na primer družbeni 
sistem informiranja, ureditev državne uprave,' področje svobodne menjave 
dela in druga. Gre za vprašanja, ki so temeljne sistemske narave, kjer bodo 
morali biti prav delegati v našem zboru močno prizadevni in skupaj z Repu- 
bliško konferenco Socialistične zveze kot svojo delegacijo poiskati najboljše 
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rešitve. -Mislim tudi, da bi se morali že danes dogovoriti, da se bo naš zbor 
kot zainteresiran vključeval v obravnavo tudi tistih programiranih zadev, za 
katere po poslovniku sicer ni izrecno pristojen, pa so zaradi svojega politič- 
nega pomena take, da opravičujejo ali celo zahtevajo obravnavo v Družbeno- 
političnem zboru. 

Prav tako mislim, da bo zbor vključeval v dnevne rede svojih sej tudi 
zadeve, ki niso programirane, pa njihova aktualnost zahteva takojšnjo obrav- 
navo v Družbenopolitičnem zboru. 

Za razjasnitev perečih političnih vprašanj bi morali zlasti v našem zboru 
bolj izkoristiti 'vprašanja in predloge, ki naj tekoče osvetlijo vzroke in posle- 
dice zaostrenih odnosov in pomankljivosti pri delu. Enako bo treba oblikovati 
ad hoc delovne skupine v zboru, kar se kaže že sedaj zlasti za področje infor- 
miranja. Predlagam, da zbor predloženi program sprejme, da oba naša odbora 
na tej osnovi izdelata svoje programe in da se vsi delegati vključimo v nje- 
govo izvajanje. Hvala lepa. 

Želita predstavnika enega in drugega odbora in predstavnik Zakonodajno- 
pravne komisije še dopolniti svoja poročila? (Ne.) 

Pričenjam razpravo o programu dela za zadnje četrtletje leta 1978. 
Ne želi nihče razpravljati? Zaključujem razpravo in dajem predlog pro- 

gramov dela zborov Skupščine SR Slovenije za obdobje oktober-december 
1978 na glasovanje. Kdor je za predlog programov, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog progra- 
mov dela zborov Skupščine SR Slovenije za obdobje oktober-december 1978. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na osnutek delovne- 
ga programa Zbora republik in pokrajin za dobo september-december 1978. 

Osnutek delovnega programa je predložil Zbor republik in pokrajin Skup- 
ščine SFR Jugoslavije. 

Osnutek delovnega programa so obravnavali: Odbor za družbenopolitični 
sistem, Odbor za družbenoekonomske odnose in Zakonodajno-pravna komi- 
sija. 

Osnutek delovnega programa in vsa poročila ste prejeli. Želijo besedo 
predstavniki odborov ali pa Zakonodajno-pravne komisije? (Ne želijo.) Priče- 
njam razpravo. Zeli kdo razpravljati o osnutku delovnega programa Zbora 
republik in pokrajin Zvezne skupščine? (Nihče.) 

Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in dajem na glasova- 
nje naslednji sklep: 

1. Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije daje soglasje k tistemu 
delu delovnega programa Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR Jugo- 
slavije za dobo september—december i'978, ki se nanaša na akte, ki se spre- 
jemajo na podlagi soglasja skupščin republik in skupščin avtonomnih pokrajin. 

2. Pooblašča se delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, da da v imenu Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije soglasje k predlogu delovnega programa 
Zbora republik in pokrajin za dobo september—december 1978. 

Želi kdo razpravljati o predlogu sklepa? (Nihče.) Dajem predlog sklepa 
na glasovanje. Kdor je za predlog, naj prosim glasuje! (Vsi delegati glasuje- 
jo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani 
sklep. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

,1. Predlog odloka o imenovanju namestnika republiškega sekretarja za 
urbanizem je predložila Komisija za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve Skupščine SR Slovenije na predlog Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije. 

Predlog odloka smo sprejeli. Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? Pro- 
sim, tovarišica Krpanova! 

Teodora Krpan: Ne mislim konkretno razpravljati o tovarišu, ki 
je predlagan za namestnika, želim pa reči, da bi bilo potrebno mnenje Komi- 
sije malo bolj utemeljiti in obrazložiti, saj je brez vsakega življenjepisa ozi- 
roma brez vsake obrazložitve. V bodoče naj bi bila taka praksa, da se tovariši 
in tovarišice, ki so predlagani, bolje predstavijo. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala! Predlagam, da zbor sprejme su- 
gestijo tovarišice Krpanove, ki jo posredujemo Komisiji za volitve, imenova- 
nja in administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije. Prosim. 

Stane Markič: Predlagam, da ne sprejmemo sugestije, ampak da ne 
obravnavamo predlogov, ki niso obrazloženi. To namreč ni v praksi Skupščine. 

Predsednica Tina Tomlje: Predlagaš, da predlog umaknem z dnev- 
nega reda? 

Stane Markič: Tega ne predlagam, ampak se bom vzdržal glasova- 
nja. 

Predsednica Tina Tomlje : Torej predlagam, da sprejmemo sugestijo 
tovarišice Krpanove in posredujemo njeno mnenje Komisiji za volitve, imeno- 
vanja in administrativne zadeve. Skupščina SR Slovenije naj v bodoče, kot 
je v navadi pri skupščinskem delu, obrazloži svoj predlog. 

Ne želi nihče več razpravljati? (Nihče.) Zaključujem obravnavo in preha- 
jam na glasovanje. Dajem predlog odloka o imenovanju namestnika republiš- 
kega sekretarja za urbanizem na glasovanje. Kdor je za, naj prosim glasuje! 
(Večina delegatov glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(1 delegat.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor z večino glasov sprejel predlog 
odloka. 

S tem je bil v Družbenopolitičnem zboru imenovan za namestnika repu- 
bliškega sekretarja za urbanizem Maver Jerkič, pomočnik republiškega sekre- 
tarja za urbanizem. 

2. Predlog odloka o imenovanju namestnika predsednika Republiškega 
komiteja za zdravstveno in socialno varstvo. 

Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve, in sicer na predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 
Predlog odloka smo prejeli. 
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Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in 
dajem predlog odloka o imenovanju namestnika predsednika Republiškega 
komiteja za zdravstveno in socialno varstvo na glasovanje. Kdor je za ta 
predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (1 delegat.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka z večino glasov sprejet. 
S tem je bil v Družbenopolitičnem zboru imenovan za namestnika pred- 

sednika Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo Franc Ho- 
čevar, sekretar Sveta predsedstva Republiške konference Socialistične zveze 
za socialno in zdravstveno politiko. 

3. Predlog odloka o izvolitvi sodnice za prekrške Republiškega senata za 
prekrške. 

Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in admini- 
nistrativne zadeve. 

Predlog odloka smo prejeli. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Če ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in dajem predlog od- 

loka o izvolitvi sodnice za prekrške Republiškega senata za prekrške na glaso- 
vanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je 
kdo proti? i(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. S tem je bila v Druž- 
benopolitičnem zboru izvoljena za sodnico za prekrške Republiškega senata za 
prekrške Terezija Brožič, dosedanja sodnica za prekrške Republiškega senata 
za prekrške. 

4. Predlog odloka o razrešitvi namestnice javnega tožilca Socialistične re- 
publike Slovenije. 

Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve. 

Predlog odloka smo prejeli. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 
Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in dajem predlog 

odloka o razrešitvi namestnice javnega tožilca Socialistične republike Slove- 
nije na glasovanje. Kdor je za ta predog, naj prosim dvigne roko! (Vsi de- 
legati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. S tem je bila v Druž- 
benopolitičnem zboru razrešena Iva Stepančič dolžnosti namestnice javnega 
tožilca Socialistične republike Slovenije z 31. oktobrom 1978. 

5. Predlog odloka o razrešitvi sodnika Okrožnega gospodarskega sodišča 
v Mariboru. 

Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve. Predlog odloka smo prejeli. 

Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Nihče.) 
Zaključujem razpravo in dajem predlog odloka o razrešitvi sodnika Okrož- 

nega sodišča v Mariboru 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 predlog odloka soglasno sprejet. 
S tem je bil Božidar Boezio v Družbenopolitičnem zboru razrešen dolžno- 

sti sodnika Okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru. 
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Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. 

Prosim republiškega sekretarja za delo tovariša Andreja Grahorja, da 
odgovori na zastavljeno vprašanje delegata Viktorja Stoparja! 

Andrej Grahor: Hvala, tovarišica predsednica! 

Predsednica Tina Tomlje: Prosila bi tudi, tovariš sekretar, če pre- 
bereš delegatsko vprašanje, ki ga nismo prebrali. 

Andrej Grahor: Viktor Stopar, delegat v Družbenopolitičnem zbo- 
ru Skupščine SR Slovenije je postavil naslednje delegatsko vprašanje: 

»Mnogo je govora o spremembi zakona o pokojninah, v katerem naj bi 
se spremenili predpisi, ki govore o dopolnilnem delu upokojenca. V programu 
dela Skupščine SRS za letošnje leto tega predloga še ni, čeprav se v časnikih 
bere, da bo sprememba veljavna od 1. 1. 1979. Zato vprašujem, kdaj bomo 
dobili osnutek predloga o spremembah delegati v razpravo. 

Istočasno bi opozoril na tole: Pred leti je že bil sprejet podoben predpis, 
ki pa je v glavnem prizadel delavce z nizkimi pokojninami — vratarje, kurirje, 
kurjače, čuvaje itd. Opozarjam še na to, da je med temi »dvojnimi zasluž- 
karji« veliko število borcev NOV, ki so zaradi vojnih razmer ostali nekvalifici- 
rani, priučeni in invalidni delavci. 

Prosil bi še za tole pojasnilo: V Delu je bil članek, v katerem piše, da 
Sekretariat za delo predlaga, da se uskladijo pokojnine glede na porast živ- 
ljenjskih stroškov za 5,4 odstotka, z veljavnostjo od 1. julija 1978. V istem 
članku pa objavlja Sekretariat za delo, da bodo predvidoma porasli osebni 
dohodki za več kakor 20 odstotkov v letošnjem letu in da so življenjski stroški 
v prvih sedmih mesecih za 14,2 odstotka višji kot lani. Vemo pa, da sta Sekre- 
tariat za delo in Skupnost pokojninskega zavarovanja, da o drugih ne govorim, 
že dvignila osebne dohodke na račun podražitve za 8 odstotkov z veljavnostjo 
od 1. januarja 1978. 

V dnevnem tisku je bilo objavljeno delegatsko vprašanje v Skupščini 
SFRJ glede zimske olimpiade v Sarajevu 1984. leta. Obenem je pisalo, da bo 
IS Skupščine SFRJ odgovoril na delegatsko vprašanje septembra letošnjega 
leta. 

Postavljam vprašanje, zakaj odgovor ni bil priobčen za javnost.« 
Če prav razumem, gre v bistvu za tri vprašanja: 
1. Že ob zakonu o združenem delu je tekla razprava, ali lahko delavec po 

polni pokojninski dobi še naprej dela ali ne. Dogovorjeno je bilo, naj o tem 
odloča republiška zakonodaja. Slovenski zakon o delovnih razmerjih je do- 
ločil, da delavec, ko dopolni polno pokojninsko dobo, lahko dela še naprej, 
kolikor je za to zainteresiran in če se tako dogovori z delavci v svoji temeljni 
organizaciji združenega dela. 

Predlog, o katerem govori vprašanje, tega stališča ne spreminja. Gre pa 
za spremembe, ki jih med drugim zahteva tudi uresničevanje resolucije XI. 
kongresa Zveze komunistov Jugoslavije. V resoluciji je namreč rečeno, da 
je potrebno omejiti dopolnilno delo do nujno potrebne mere in onemogočiti 
pojave brezpravnega dela, kar naj pripelje do odpiranja novih delovnih mest. 
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Iz istih razlogov ima Zveza komunistov za nedopustno, da relativno mladi 
ljudje, ki so še sposobni za delo, odhajajo v pokoj, potem pa se ponovno in s 
polnim osebnim dohodkom zaposlijo na istem ali drugem delovnem mestu. 

Zveza komunistov meni, da je treba čimprej spremeniti pokojninske pred- 
pise, ki dovoljujejo take pojave. Gre torej za potrebne spremembe zakona. 
Predlog teh sprememb, ki se tičejo zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju in zakona o delovnih razmerjih, je bil na osnovi predhodne raz- 
prave, o kateri je pisal tudi tisk, danes poslan Izvršnemu svetu. Glede na 
postopek to pomeni, da bo predlog približno čez 15 dni v skupščini, nadaljnja 
obravnava pa je stvar skupščinskega sporazuma. 

Lahko vam dam tudi podatke, za kolikšno število ljudi gre, če bi to želeli 
vedeti. 

2. Najprej bi moral povedati, da ni pristojnost Republiškega sekretariata 
za delo ali Izvršnega sveta, da bi spreminjal višino pokojnin, pač pa je to sa- 
moupravna pravica samoupravne interesne skupnosti, ki deluje na tem pod- 
ročju, oziroma delavcev, ki pooblastijo svoje delegate, da to izvršijo. Normalno 
se pokojnine revalorizirajo enkrat letno v skladu z gibanji življenjskih stroš- 
kov in osebnih dohodkov v prejšnjem letu. Zaradi relativno večjih gibanj v 
lanskem in v letošnjem letu je Izvršni odbor Skupnosti tudi letos, tako kot 
lani, sprejel stališče, da bi bila primerna valorizacija že med letom. S tem 
stališčem se je Izvršni svet na predlog našega sekretariata strinjal in naročil 
strokovni službi, da izdela analizo. Ta analiza je pokazala, da rastejo osebni 
dohodki hitreje od pokojnin. Zaradi tega je strokovna služba predlagala Izvrš- 
nemu odboru dve varianti, po katerih naj bi se zaprl razpon v višini 2,68. In 
sicer je prva varianta 5,4 % od 1. 7. 1978, druga varianta pa 6,5 % od 1. 
avgusta 1978. Ker so v štirih republikah in pokrajinah že bili dani predlogi, 
da se valorizacija opravi, smo tudi mi bili mnenja, da se sprejme prva varian- 
ta. Isto mnenje je dal tudi Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije. 

Izvršni odbor je 12. septembra razpravljal o podatkih, ki jih je dala stro- 
kovna služba na razpolago, in ugotovil, da so izračuni primerni in da bi bila 
verjetno primernejša prva varianta, torej 5,4% od 1. 7. Zato je oblikoval tak 
predlog za skupščino Skupnosti, ki pa se še ni odločala. 

3. Mislim, da odgovor še ni bil dan. Za gotovo pa tega ne vem, zato bi 
prosil, da na to vprašanje odgovorimo pismeno. 

Odgovor še dopolnjujem: Letna valorizacija se opravi, ko so znana giba- 
nja med letom. Ker je to ponavadi znano in možno izračunati šele s >1. marcem, 
je Izvršni odbor Skupnosti že sprejel predlog za medletno valorizacijo kot 
akontacijo s 1. 1. 1979. Se pravi, vsa ta gibanja, ki bi bila drugače upoštevana 
šele s 1 marcem za obdobje od 1. januarja, so sedaj deloma upoštevana v teh 
predlogih od 1. 7.; deloma bodo za akontacijo že vzeta v obzir 1. 1. in s 1. 3. 
bodo vsa ta gibanja v celoti upoštevana. Takšen je zakonski postopek, ki upo- 
števa celotna gibanja življenjskih stroškov in osebnih dohodkov. Sistem je pa 
res nekoliko drugačen glede osebnih dohodkov. Na ta del vprašanja pa ne bi 
mogel odgovoriti, ker mi niso znani podatki. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Ima kdo od delegatov še 
kakšno vprašanje? 

Rudi Kropivnik: Hotel bi dati samo pojasnilo glede zadnjega vpra- 
šanja v zvezi z zimsko olimpiado v Sarajevu. To delegatsko vprašanje je bilo 
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postavljeno na zadnjem zasedanju pred skupščinskimi počitnicami. Zbor re- 
publik in pokrajin Skupščine SFRJ bo imel prvo zasedanje po počitnicah 5. 
oktobra in takrat bo dan odgovor na delegatsko vprašanje. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Kropivnik! 
Ima še kak delegat delegatsko vprašanje? (Nihče.) 

Ce nihče, zaključujem 8. točko dnevnega reda, in se vračam na 4. točko 
dnevnega reda. 

Prosim tovariša Srečka Mlinariča, člana skupine delegatov, ki so pripra- 
vili sklepe o uresničevanju pravosodnega sistema, da da poročilo! 

Srečko Mlinaric: Komisija je ugotovila, da je v vseh treh zborih o 
tem vprašanju tekla razprava in da ni bilo, razen k 5. točki predloga Izvrš- 
nega sveta, dodatnih predlogov. To pomeni, da sprejemamo vsi skupaj sta- 
lišča v celoti in v enakem besedilu. Ker pa je bilo veliko razprav, ne samo v 
našem zboru, tudi v ostalih dveh zborih, v zvezi z izobraževanjem, je predstav- 
nik Izvršnega sveta dal informacijo, da bo že v prvih dneh meseca oktobra v 
razpravi zakon o izobraževanju. Takrat se bo mogoče s to razpravo, predlogi 
in mišljenji vključiti v reševanje teh problemov. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Ima kdo kakšno misel ali 
pripombo v zvezi s poročilom skupine delegatov? (Nihče.) Zaključujem raz- 
pravo o poročilu o uresničevanju ustavne preobrazbe pravosodnega sistema 
in dajem predlog stališč na glasovanje. 

Kdor je za predlog stališč, ki jih je predlagala skupina delegatov, naj 
prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog stališč 
Skupščine SR Slovenije k informaciji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
o izvajanju ustavne preobrazbe pravosodnega sistema in k informaciji Jav- 
nega tožilstva SR Slovenije o izvajanju nalog v zvezi z novo organizacijo 
Javnega tožilstva. 

S tem je dnevni red končan. Besedo dajem še tovarišu Stanetu Markiču. 
Prosim! 

Stane Markič: Verjetno vam je znano, da je na nedavni seji Repu- 
bliški odbor Zveze združenj borcev sprejel protestno izjavo zoper oskrunjanje 
antifašističnih spomenikov na Tržaškem. V pismu protestira zaradi tega, 
ker so to in druga dejanja pravzaprav odraz naraščanja neofašizma na tem 
področju, ki je v bistvu usmerjeno zoper demokratične sile na Tržaškem 
in zoper dobre sosedske odnose z življem na tej in oni strani meje. 

Včeraj smo zvedeli po televiziji, da ni bil samo ponovno oskrunjen spo- 
menik bazoviškim žrtvam, ampak da sta bila oskrunjena še dva druga. Zaradi 
tega bi predlagal, da bi tudi naš zbor obsodil taka neofašistična dejanja na 
Tržaškem ter da bi zahteval od Izvršnega sveta naše republike, da zahteva od 
Zveznega sekretariata za zunanje zadeve, da uradno protestira pri pristojnih 
italijanskih oblastnih organih in zahteva, naj ustrezno ukrepajo proti skru- 
njenju antifašističnih spomenikov na Tržaškem. 
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Predsednica Tina Tomlje: Hvala. Mislim, da lahko sprejmemo pred- 
log tovariša Staneta Markiča o protestu proti skrunjenju antifašističnih spome- 
nikov na italijanskem ozemlju in ta predlog posredujemo Izvršnemu svetu, 
ki naj ukrepa pri pristojnih zveznih upravnih organih. 

S tem zaključujem 6. sejo Družbenopolitičnega zbora. 

(Seja je bila končana ob 13.45.) 



7. seja 

(18. oktobra 1978) 

Predsedovala: Tina Tomlje, 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednica Tina Tomlje: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
7. sejo Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Odsotnost za to sejo so opravičili: Marko Bule, Stane Gavez, Teodora 
Krpan, Stane Markič, Vida Mikuš, Dušan Najdič, Luisella Ravalico, Angela 
Vrbnjak, Ciril Zlobec, Janez Japelj, Silva Skerbec, Miran Potrč, Janko 2evart, 
Roman Albreht in Emil Šuštar. 

Naj izven dnevnega reda povem, da se je število opravičenih iz seje v sejo 
začelo povećavati. Predsedstvo dokaj negativno ocenjuje to tendenco, čeprav 
gre za specifično težavo glede na strukturo delegatov v tem zboru. Vodstvom 
družbenopolitičnih organizacij smo že poslali pregled prisotnosti na posa- 
meznih sejah in se bo treba močno potruditi, da ne bo prihajalo do tako veli- 
kega števila odsotnosti. 

Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 6. seje zbora, 
2. poročilo o izvajanju zakona o pravnem položaju verskih skupnosti v 

Socialistični republiki Sloveniji, 
3. poročilo o izvajanju sklepov in priporočil za reševanje problematike 

zaposlovanja naših delavcev v tujini, za postopno vračanje delavcev z dela v 
tujini in za njihovo vključevanje v zaposlitev v Socialistični republiki Slove- 
niji za leto 1977, 

4. analiza pogojev za pridobivanje dohodka v organizacijah združenega 
dela, ki zaposlujejo pretežno ženske, ter proučitev potrebe in utemeljenosti za 
sistemske rešitve, 

5. volitve in imenovanja, 
6. predlogi in vprašanja delegatov. 
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Ali kdo predlaga kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Ne.) 
Se s takim predlogom strinjate? (Da.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel predlog dnevnega reda. 
Prosim delegate, če ima kdo pripravljeno delegatsko vprašanje, da ga 

odda sekretarju zbora, da bi lahko z njim seznanili Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije in mu tako omogočili, da bo dal odgovor že med sejo. 

Rudi Kropivnik (iz klopi): Jaz sem že izročil delegatsko vprašanje 
sekretarju zbora. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Tovariš Rudi Kropivnik je 
dal delegatsko vprašanje. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 6. seje zbora. 

Osnutek zapisnika 6. seje zbora ste prejeli. Ali predlaga kdo kakšen po- 
pravek oziroma dopolnitev ali spremembo zapisnika? (Ne.) Ker nihče, dajem 
odobritev zapisnika na glasovanje. Kdor je za predlog zapisnika, naj pro- 
sim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno odobril zapisnik 6. seje. 
Preden preidemo na obravnavo posameznih točk dnevnega reda, vas ob- 

veščam, da smo se s predsedniki zborov dogovorili, da bomo na skupnem 
zasedanju Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora 
poslušali uvodno besedo k 3. točki dnevnega reda, ki jo bo dal tovariš Andrej 
Grahor, član Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in republiški sekretar 
za delo. Po skupnem zasedanju vseh treh zborov bomo na skupnem zasedanju 
z Zborom občin v mali dvorani obravnavali 2. točko dnevnega reda, in sicer 
poročilo o izvajanju zakona o pravnem položaju verskih skupnosti v Sociali- 
stični republiki Sloveniji. 

Zato prekinjam sejo Družbenopolitičnega zbora in prosim delegate, da 
gredo na skupno sejo vseh treh zborov v veliko dvorano. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.10 in se je nadaljevala ob 12.05.) 

Predsednica Tina Tomlje: Tovariišice in tovariši delegati! Prehajam na 
3. točko dnevnega reda, to je na poročilo o izvajanju sklepov in pri- 
poročil za reševanje problematike zaposlovanja naših delavcev v tujini, za 
postopno vračanje delavcev z dela v tujini in za njihovo vključevanje v za- 
poslitev v Socialistični republiki Sloveniji za leto 1977. 

Poročilo je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Poročilo sta 
obravnavala Odbor tega zbora za družbenoekonomske odnose in Komisija 
Skupščine SR Slovenije za mednarodne odnose. Poročilo Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije in poročili Odbora in Komisije ste prejeli. 

Uvodno besedo smo poslušali na skupnem zasedanju vseh treh zborov. 
K obravnavi te točke dnevnega reda smo še posebej povabili predstav- 

nika Zveze skupnosti za zaposlovanje Slovenije in Gospodarske zbornice 
Slovenije. Predstavnik Zveze skupnosti za zaposlovanje Slovenije je tovariš 
Erbežnik, vodja strokovne službe Zveze skupnosti za zaposlovanje Slovenije. 
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Predstavnika Gospodarske zbornice Slovenije ni. Med pripravo seje sem 
bila obveščena, da se bo udeležil razprave k tej točki dnevnega reda tudi pred- 
stavnik Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije oziroma posebej ko- 
ordinacijskega odbora, ki pa ga nisem opazila. 

Zeli besedo predstavnik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije? (Ne.) 
Ali želi besedo poročevalka Odbora tega zbora za družbenoekonomske od- 
nose tovarišica Štefanija Zagmaister? (Da.) Prosim, besedo ima tovarišica Šte- 
fanija Zagmaister! 

Štefanija Zagmaister: Tovarišica predsednica, tovarišice in to- 
variši delegati! Prav na kratko bi poskušala obrazložiti mnenja Odbora tega 
zbora za družbenoekonomske odnose, ki so se izoblikovala v razpravi na seji 
Odbora v zvezi s poročili in analizo pri reševanju problematike zaposlovanja 
naših delavcev, začasno zaposlenih v tujini. V tej razpravi se je izoblikovalo 
mnenje, da je reševanje te izredno zahtevne problematike dolgotrajen proces. 
Zato je Odbor mnenja, da so sklepi in predlogi za reševanje te problematike, 
ki jih je Skupščina SR Slovenije sprejela v letu Ii977, še vedno zelo aktualni. 
Ne glede na to, da ugotavljamo sicer pozitivne premike pri reševanju te pro- 
blematike, se posamezne naloge le prepočasi uresničujejo. Odbor je bil mnenja, 
da pri reševanju te problematike ne moremo mimo dejstva, da je to del ce- 
lotne problematike zaposlovanja. Zato jo je treba kot tako tudi obravnavati. 
Pri tem pa se morajo seveda intenzivneje vključiti v reševanje vsi odgovorni 
dejavniki v Socialistični republiki Sloveniji. 

Menim pa, da je pomembno izpostaviti še posebej nekatera vprašanja, 
katerim bo morala naša celotna družba posvetiti večjo pozornost kot doslej. 

Kot prvo je vprašanje problematike planiranja in reševanja te problema- 
tike kot enega izmed najpomembnejših elementov družbe. Zelo pomembno je 
namreč, da v procesu družbenega planiranja upoštevamo dejstvo, da je del 
strokovnjakov z različnih področij in iz različnih predelov naše republike na 
začasnem delu v tujini. V poročilu in pa v uvodnem referatu tovariša Gra- 
horja smo lahko zasledili podatek, da ravno na tem področju obstajajo dokaj 
nepopolne evidence. Zato menimo, da je predvsem treba te evidence dopolniti, 
ugotoviti, v katerih strokah delajo naši delavci v tujini, ugotoviti, kakšna je 
njihova struktura po spolu, po kvalifikaciji, po starosti, in pa tudi ugotoviti, 
kako, kdaj in kam predvidoma se bodo vračali naši delavci, ki so začasno za- 
posleni v tujini. Seveda naj bi bil ta element prisoten tudi v naslednjem 
srednjeročnem planu. 

Kot naslednji problem, ki se izpostavlja in za katerega smo tudi danes še 
posebej slišali, je problem tako imenovane »druge generacije«, torej otrok 
naših delavcev na začasnem delu v tujini na srednji in visoki stopnji šolanja, 
ki so pred odločitvijo, kje dokončati in nadaljevati študij, v tujini ali doma. 
Mnenja smo, da je na tem področju odločno premalo narejenega, zlasti na 
področju štipendijske politike, ki bi morala biti bolj elastična. 

Pred nami je tudi precej zahtevna naloga, da poskrbimo za ustrezno iz- 
obraževalno dejavnost, da bi tako politično kot tudi kulturno osvestili to mla- 
dino, ki je pravzaprav najbolj izpostavljena asimilaciji. 

Kot tretje se postavlja vprašanje asimilacijskih pritiskov, prošenj za od- 
pust iz državljanstva, zmanjševanja števila delavcev, ki gredo služit vojaški 
rok. Zato bi bilo nujno, da te pojave odpravimo in sicer z enim izmed instru- 
mentov na področju davčne in carinske politike. 
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Prav z davčno in carinsko politiko bi lahko v večji meri reševali problem 
zaposlovanja vračajočih se delavcev iz tujine, morda prav v nerazvitih ob- 
močjih, s tem, da bi povečali prek te politike interes teh delavcev za vlaganja 
svojih prihrankov v proizvodne dejavnosti, v kmetijstvo in tudi v drobno 
gospodarstvo. 

Eden izmed pomembnih dejavnikov je seveda tudi usklađen razvoj. Sklad- 
nejšemu razvoju v Socialistični republiki Sloveniji moramo dati večji pouda- 
rek, in sicer s tem, da pospešimo interes organizacij združenega dela iz raz- 
vitih območij za večja vlaganja v nerazvita območja, da s tem ustvarimo večje 
možnosti in pogoje zaposlovanja vračajočih se delavcev v teh območjih. 

Opozorim naj seveda tudi na premajhno informiranost, ki bi jo bilo treba 
povečati, tudi prek tujega tiska. 

Odbor tudi predlaga, da bi razmislili tudi o tem, da v prihodnje Skupščina 
ne bi obravnavala tako obširnih poročil. Morda bi lahko bila ta nekoliko kraj- 
ša, vendar ne bi prikazovala le uspehov, ampak tudi zamude pri uresničevanju, 
vzroke za to in pa ukrepe v zvezi s tem. 

To je nekaj izpostavljenih vprašanj. Poročilo ste prejeli. Odbor predlaga 
Družbenopolitičnemu zboru, da sprejme poročilo Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije skupaj s poročilom in mnenji Odbora. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Zeli morda besedo poroče- 
valka Komisije Skupščine SiR Slovenije za mednarodne odnose tovarišica 
Lojzka Čotar? (Da.) Prosim, besedo ima tovarišica Lojzka Cotar! 

Lojzka Cotar: Tovarišice in tovariši! K poročilu Komisije Skupščine 
SR Slovenije za mednarodne odnose, ki je obravnavala poročilo o problematiki 
zaposlovanja naših delavcev v tujini, njihovem postopnem vračanju in vklju- 
čevanju v zaposlitev v SR Sloveniji za leto 1977, želim izpostaviti nekaj ključ- 
nih vprašanj: 

1. Komisija ugotavlja, da so še naprej aktualni vsi sklepi in priporočila, 
ki jih je že doslej sprejela Skupščina SR Slovenije. 

2. Za celovitejšo predstavitev problematike bi bilo treba celoten kom- 
pleks obravnavanih migracijskih vprašanj tesneje povezati s srednjeročnimi 
načrti in z družbenoekonomskim razvojem Socialistične republike Slovenije 
in ga obravnavati kot sestavni del naše družbene politike. 

3. Za zmanjšanje odhajanja naših ljudi na delo v tujino in za njihovo vra- 
čanje in zaposlovanje v domovini je bil vendar dosežen že dokajšnji napredek, 
čeprav s sedanjim stanjem ne moremo biti zadovoljni. Večje prizadevanje kot 
doslej bo potrebno pri občinskih skupščinah, ki so zavezane spremljati to pro- 
blematiko. Pri izvajanju zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega raz- 
voja v SR Sloveniji bo treba proučiti vlaganja v manj razvita in obmejna ob- 
močja ter spodbuditi ekonomski interes za večje vključevanje osebnega dela1 

in sredstev vračajočih se delavcev. 
Spodbuditi bo treba večje informiranje naših delavcev na začasnem delu 

v tujini, ki so pod stalnimi naši družbi nasprotnimi idejnimi in političnimi 
vplivi in pritiski klera ter sovražne emigracije. Se posebno pozornost je treba 
posvetiti »drugi generaciji«, kot smo že slišali, ki je še toliko bolj izpostavljena 
vplivom tujega okolja. 

Ne nazadnje naša komisija še posebej poudarja, da je treba celovitosti 
vseh nerešenih vprašanj v zvezi z našimi delavci na začasnem delu v tujini 
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obravnavati tudi s stališča splošnega ljudskega odpora in družbene samoza- 
ščite, ker je zaskrbljujoč izredno nizek odstotek naših delavcev, ki gredo slu- 
žiti kadrovski rok, kot tudi podatek, da veliko število naših ljudi na delu v tu- 
jini prosi za izbris iz jugoslovanskega državljanstva. 

Komisija tudi meni, da moramo v duhu skupščinskih dokumentov še na- 
tančneje opredeliti vse nosilce in programe za hitrejše in doslednejše izvajanje 
vseh nalog na tem področju, saj gre za naše ljudi, ki niso nobena posebna 
kategorija državljanov, ampak le del našega delavskega razreda. 

Končno Komisija ugotavlja, da je poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije prikaz dejanskega stanja na tem področju oziroma dobra podlaga za 
presojo v zboru. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Pričenjam razpravo. Kdo želi 
besedo? Besedo ima tovarišica Majda Gaspari! 

Majda Gaspari: Rada bi zbor samo seznanila, da je Koordinacijski 
odbor za vprašanja naših delavcev na začasnem delu v tujini aktivno sodeloval 
na sejah Odbora in komisije, ki sta obravnavala ta vprašanja, in da poročila 
teh dveh organov pravzaprav izražajo tudi ugotovitve, do katerih smo prišli 
glede te problematike in uresničevanja stališč Skupščine SR Slovenije v Ko- 
ordinacijskem odboru Republiške konference Socialistične zveze delovnega 
ljudstva Slovenije. Mislim, da je prav, da vas informiram tudi še o tem, da 
smo se na nedavni seji Koordinacijskega odbora in Komisije Centralnega ko- 
miteja Zveze komunistov Slovenije zavzeli za konkretno in čim hitrejše reše- 
vanje stališč Skupščine SR Slovenije. Pričakujemo, da bodo do 15. novembra 
tega leta vsi družbeni dejavniki pripravili operativno razčlenitev za uresničeva- 
nje danes sprejetih stališč, in seveda pričakujemo, da bodo koordinacijski od- 
bori sprejeli tako aktivnost tudi za odpravljanje tistih slabosti, ki smo jih 
ugotovili v razpravi o uresničevanju skupščinskih stališč. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Geza 
Bačič! 

Geza Bačič: V zvezi s pripravo na obravnavo tega poročila smo v 
družbenopolitičnih organizacijah imeli več razprav. Tako so bile razprave v 
okviru Koordinacijskega odbora Socialistične zveze delovnega ljudstva Slove- 
nije, v zvezi s pripravami sindikalnih konferenc v Sindikatih in zaključek teh 
razprav je bil tudi znotraj Zveze komunistov na razširjeni seji Medobčinskega 
sveta Zveze komunistov. Moram reči, da se pridružujem mnenju, da so to po- 
ročilo, še posebej pa poročilo Komisije in Odbora, dejansko realni. Imam pa 
vendar k temu poročilu še kakšno pripombo, še kakšne poudarke. Predlagam, 
da bi jih tovariši delegati proučili, kolikor bo to na mestu. 

Najprej na predvsem poudarim, da je nesporna ugotovitev, da ima pro- 
blematika delavcev na začasnem delu v tujini še vedno, bi rekel, določen pri- 
zvok, da ni dovolj v enaki meri prisotna v vseh delovnih skupnostih in pri 
vseh dejavnikih v vseh občinah naše republike. To je sicer do določene stopnje 
razumljivo. Mislim pa, da bi morali nekoliko bolj v skladu s kongresno reso- 
lucijo Zveze komunistov in seveda z nekaterimi nalogami iz srednjeročnega 
programa razvoja naše republike upoštevati potencialne možnosti za vključitev 
v delo naših ljudi, ki so na začasnem delu v tujini. To bom ilustriral z ne- 
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katerimi podatki iz regije, iz katere je, kot veste, še vedno največ delavcev 
na delu v tujini. 

Za pomurske občine je problem zaposlovanja delavcev še vedno izredno 
pereč, kljub temu, da smo v zadnjih letih uspeli zmanjšati odhode delavcev 
v tujino s hitrejšim vlaganjem v nova delovna mesta v Sloveniji in se je celo 
tok gibanja delavcev obrnil iz tujine v domovino. V zadnjih štirih letih, naj za 
ilustracijo povem, se je vrnilo iz tujine 2476 delavcev, od teh jih k sreči samo 
340 čaka na zaposlitev doma. Pri tem pa moram reči, da se nekateri zaradi po- 
manjkanja delovnih mest in pritiska informiranja vračajo v gospodarstvo, 
kar tudi najbrž ni slabo, čeprav jih bomo ob večji organizaciji kmetijstva ra- 
bili kasneje tudi še kot delovno silo drugje. Čeprav so se torej zaposlitvene 
možnosti s sklepanjem družbenih dogovorov in skladnejšim regionalnim raz- 
vojem tudi prek naložb in programov ter z večjo odgovornostjo za domače 
organizacije združenega dela ter politične in samoupravne dejavnike nekoliko 
zboljšale, pa je dejstvo, da dela na začasnem delu v tujini iz naše regije še vedno 
okoli 8000 delavcev. To je zaskrbljujoče, ker to dejstvo hkrati pomeni, da vsak 
5. zaposleni delavec iz te regije dela v tujini. 

Najtežje je, to je znano, v dveh občinah, to je v Lendavi in Murski Soboti. 
Iz Lendave je okoli 3000 delavcev v tujini. Pri tem je struktura zaposlenih 
doma 21,2 %. Ali pa v Murski Soboti, iz katere je v tujini okoli 4000 ljudi, doma 
pa zaposlenih okoli 24,7 %. 

No, ob tem bi pa rad opozoril na štiri probleme, ki jih poročilo Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije ne zajema v analizi. 

Najprej bi rad poudaril pri vseh podatkih, ki jih prikazuje poročilo, in 
glede vseh uspehov, ki so jih dosegli posamezni dejavniki in so nesporni, Go- 
spodarska zbornica Slovenije, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in občine, 
organizacije združenega dela, da vendar niso bili reševani problemi delavcev 
v tujini. Gre za prikazovanje različnih črno-belih slik. Zaposlitveni programi in 
te številke in navedbe so v bistvu tudi izraz razširjene reprodukcije, ki se 
hkrati rešuje v teh manj razvitih obmejnih občinah. Preprosto, premalo kruha 
imajo ti ljudje, da bi delali. K temu naj navedem le še naslednji podatek. V 
poročilu je navedenih 25 delovnih organizacij, ki so povzročile določene zelo 
spodbudne premike v Pomurju. Med njimi je le 5 takih, s katerimi so bile naše 
organizacije združenega dela tesno povezane. Le 5 novih delovnih skupnosti 
v Sloveniji od 25. 

Sestavni del prizadevanj je priprava delavcev iz tujine za delo doma. Me- 
nim, da to premalo poudarjamo. Gre za celovit sklop priprav za usposabljanje 
teh ljudi, za izobraževanje, tudi idejno-politično pripravo teh ljudi, ki so po 10 
ali 12 letih življenja v tujini marsikaj prinesli s seboj. Gre tudi za odločnejše 
premike za priznavanje določenih kvalifikacij in usposobitev, pridobljenih v 
tujini. Skratka, gre za usmeritev, ki bi zaslužila dodatno pozornost. 

Za združeno delo in za zaposlitev v Socialistični republiki Sloveniji so 
delavci na tujem tudi prednost. Prednost tudi za tiste delovne skupnosti, ki 
zaenkrat premalo zavzeto upoštevajo to prednost. Vendar moramo sprejeti dej- 
stvo, da ima velika večina delavcev na tujem privzgojene delovne navade in 
da so poštah industrijski delavci, pa včeraj niso bili, ko so šli. Vsaj naši ljudje, 
ki so šli iz kmetijstva, niso imeli delovnih navad industrijskih delavcev. 

Velika večina teh ljudi, rekel bi morda polovica v našem primeru, ima 
rešeno stanovanjsko vprašanje. Včasih se celo neprimerno obnašamo do tega 
problema. Gre namreč za njihovo skrb za lastne perspektive. Preprosto bi 
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vprašal, ali ni to družbena in širša skrb delavca na tujem, ki si je s svojimi 
privarčevanimi devizami zgradil stanovanjsko hišo. To je končno danes 100 
milijonov starih dinarjev. Ali ni to razbremenitev združenega dela glede 
sredstev razširjene reprodukcije, bančnih sredstev za stanovanjske gradnje v 
domovini? 

Gre za veliko število takšnih naših delavcev. Omenjam še eno značilnost, 
o kateri bom še nekaj kasneje rekel. Skrbimo namreč za šolanje otrok naših 
delavcev v tujini, ne skrbimo pa za šolanje teh otrok doma, čeprav jih je še 
nazadnje vedno več doma na naših šolah. Ti ljudje so namreč dolgoročneje ve- 
zani na posamezne kraje v občini in na delovno okolje v domovini. To pomeni, 
da je drugačen in stimulativnejši odnos konkretne delovne organizacije do teh 
potencialnih delavcev realen, da pa se ne uveljavlja zadosti. 

Ob nespornih spodbudnih začetkih, o katerih sem govoril, so potrebni po 
naših ocenah velikopoteznejši programi za vlaganja v zaposlitev za delavce 
na tujem. V zvezi s tem bom omenil primer, ki dosti ne pove, pa vendar nekaj. 
Na primer ljudje iz goriškega ali pa ravenskega predela so navdušeni, da je 
bil sprejet zaposlitveni program za 50 delavcev, v Črenšovcih za 50, v Vapečah 
pa približno tudi za tako število. Toda v teh krajih in krajevnih središčih je 
možen takojšen zaposlitveni program za 500 delavcev. Zato govorim o tem, da 
bi bilo dobro združiti napore združenega dela za velikopoteznejše in intere- 
santnejše programe, za takšne, po katerih bi se lahko zaposlilo večje število 
ljudi in pri katerih je seveda lahko tudi možna kakšna kapitalna investicija in 
ne samo takšna, ki je nihče noče. 

Rekel bi tudi to, da malo opozarjamo na slabost, v katero smo seveda za- 
šli, da »v sili vrag muhe žre«. To je preprosto zato, ker ni zadosti zaposlitev in 
sprejmemo kakršnokoli pobudo ali kakršenkoli programek. Toda pri tem je 
vendar treba zagotoviti, da ne bi v manj razvitih območjih dobivali takšnih 
programov, ki jih nihče drug v SR Sloveniji noče več razvijati. Zanalašč pre- 
tiravam s tako ilustracijo, da me sicer ne bi kdo narobe razumel. Takšni pro- 
grami, ki temeljijo na ekstenzivnosti zaradi prevelikega deleža fizičnega dela 
in izrazito premajhne stopnje modernizacije in tehnologije in tako dalje, so 
najbrž v določenem smislu že vprašljivi. Odgovornost za tako delo bi radi delili 
tudi z drugimi delavci v združenem delu in ne le v teh območjih. Ponovno pa 
omenjam, in tudi nisem drugače rekel, da nismo nezadovoljni s tistim, kar je 
v tem območju že bilo vloženega in narejenega. 

Naslednje vprašanje, ki bi ga rad načel, je to, naj bi tudi na področju re- 
ševanja položaja delavcev na delu v tujini obveljalo pravilo samoupravne 
socialistične prakse. Tudi glede poročil Odbora in Komisije se mi zdi, da sta 
ostali nekoliko na pol poti, ko se zadovoljujeta s politično oceno, da slabo de- 
lajo posebni odbori pri izvršnih svetih in občinskih skupščinah. Gre za slab 
odnos in neustrezno, bi rekel, atmosfero v vseh delovnih organizacijah in v ve- 
liki večini krajevnih skupnosti in nič ne bo narobe, če tudi to povem v opo- 
zorilo. Preprosto, sedaj smo se že navadili, da temeljna vprašanja rešujemo v 
temeljnih celicah družbenega življenja. To bi veljalo tudi za reševanje proble- 
matike delavcev iz tujine. Naj povem le en primer. Najbrž bomo že morali 
preboleti to, da ni sporna politika Zveze komunistov Jugoslavije do delavcev 
na tujem ali pa ustava in njena zaščita oziroma veliki govori in obljube, ki 
se dajejo na raznih ravneh. Saj vendar moramo vedeti, da je domovina de- 
lavca na tujem tisti kraj, tista vasica, kamor se vrača. Ta patriotizem mora ču- 
titi, in ne le beograjski ali, zagrebški. Glede reševanja teh vprašanj smo ne- 
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koliko šibki, in sicer tako pri informiranosti kot tudi pri političnem delu in 
navezovanju delavcev na domači kraj. Upam si trditi, da smo sposobni za to, 
da pa le ostajamo pri nekaterih prizadevanjih za reševanje teh vprašanj, ko 
poskušamo navezovati delavce na domači kraj prek šolskih sestankov in dru- 
gih sestankov, prek stikov z šoloobveznimi otroki in prek drugih regionalnih 
oblik. To nekako ne uspeva zadosti, zato ker tudi ni, rekel bi, dovolj celovite 
ocene v tem smislu, da ne upoštevamo konkretnih razmer pri izvajanju raz- 
vojnih programov. Pa to ne velja le za ta obmejna območja, ampak za celo- 
ten sklop. 

Tretji element, ki je povezan s tem, je manj demagoški pristop. Preprosto 
rečeno, več prizadevanj za hitrejšo zaposlitev doma in vrnitev morajo poka- 
zati tudi sami delavci na začasnem delu v tujini. To je treba bolj hrabro in 
glasno povedati povsod. Predvsem zato, ker ne gre za kategorijo ljudi, ki bi 
bili v materialnem pogledu posebej obubožani, in tudi zato, ker bi sicer šlo za 
pasivno stališče. V tej smeri menim, da premalo izrabljamo samoorganiziranje 
delavcev v klubih in društvih v tujini, kar bi spodbujalo njihovo odgovor- 
nost-in krepilo njihovo lastno zavest, da lahko z varčevanjem svojih zasluž- 
kov, z usposabljanjem in šolanjem ob delu v tujini, z izobraževanjem ob delu, 
tudi z gradnjo lastnih stanovanj in z vključevanjem v reševanje družbenega 
standarda v konkretni krajevni skupnosti, v kateri so pustili družino, ženo, 
otroke in starše, s krajevnimi samoprispevki in občinskimi prispevki za zdrav- 
stvo, šolstvo, kulturo in tako dalje, kar je pravzaprav v njihovi moči in kar je 
tudi njihova odgovornost, izboljšajo svoj položaj. 

Naslednje vprašanje, o katerem sem pa že prej govoril, je šolanje otrok, 
kjer je narejen premik, seveda tudi doma. Menim pa, da ne bi smeli zanemariti 
nekaterih podatkov. Ne bi rad utrujal delegatov z navajanjem podatkov iz, 
naše regije, čeprav bi lahko navedel številne. Imamo tu pa tam kakšno šolo, 
predvsem v obmejnem območju Goričkega, kjer ima polovica otrok starše v 
tujini. Hočem reči, da bi morali to družbeno skrb navesti vsaj v naših stališčih 
tudi za otroke, ki ostajajo doma brez staršev v času najbolj občutljivega otro- 
škega oziroma mladostnega zorenja. Svoj čas sem na to že opozarjal. Menim, 
da bi bilo treba na to ponovno opozoriti, čeprav seveda razumem našo stra- 
teško usmeritev, da predvsem skrbimo za dobro vzgojo, za nacionalno zavest, 
za jezik in tako dalje otrok, ki so zunaj naših meja. Ampak, tudi doma bi lahko 
nekatera vprašanja enostavneje rešili, pa jih nekako prepočasi rešujemo. No, 
k temu naj vendar povem, da ne bi izpadel kritizersko, da nekaj poskušamo 
v tej smeri. Prej sem že rekel, da vključujemo starše prek raznih sestankov. 
Vključili bomo nekoliko resneje tudi zdomce v te nove enote pri šolah v iz- 
obraževalnih skupnostih, predvsem tiste, ki so v Avstriji in so blizu. Mnogo 
resneje moramo upoštevati tudi njihov materialni prispevek za podaljšano bi- 
vanje in celodnevno šolo njihovih otrok in tako dalje. Menim, da bi bilo po- 
vsem drugače, če bi bila to pobuda širšega prostora. 

Nazadnje bom razpravljal o informiranosti. Glede na to, kaj delavci na 
tujem sami pravijo in glede na to, kako se stvari razvijajo, bi rekel, da smo 
vendar nekoliko predlogo čakali na to, da se bomo poenotili, da bomo raz- 
čistili probleme, poiskali neke čudežne rešitve in izboljšali informiranost. Re- 
zultat vsega tega je, da je informiranost celo nekoliko slabša, kot je bila. Me- 
nim, da smo preveč potrpežljivi do reševanja teh vprašanj. Tako smo enotno 
rekli, da enoten jugoslovanski časopis za potrebe delavcev na tujem najbrž ni 
realen, ampak kaj dlje od tega nismo prišli. Zavzemam se za to, da vse tisto, 
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kar je realno, močneje spodbujamo. Problem je v tem, da preprosto premalo 
izkoriščamo lokalne možnosti informiranja, ki jih tudi premalo spodbujamo 
z materialno stimulacijo in drugimi ukrepi. Moram reči, da ni sporno vpra- 
šanje, ali bodo na primer uredništva pokrajinskih glasil svoje tednike pošiljala 
med naše delavce na tujem. Problem pa je, s kakšnimi stroški in v kakšnih 
materialnih pogojih. Na primer, »Pomurski vestnik« se pošilja delavcem na 
tujem menda v nekaj čez 800 izvodih. To ni malo. To tudi kaže interes za no- 
vice iz svojega okolja. Rad bi rekel, da je povsem normalno in stvarno, da ti 
delavci berejo novice iz svojega okolja. Ne gre le za kroniko in prometne 
nesreče. Preprosto hočejo vedeti, kako delujejo socialistično samoupravljanje 
in njegovi nosilci, kako živijo sosedje in tako dalje. Menim, da se pri reševanju 
teh vprašanj nekoliko preveč ukvarjamo z razpravo o tem, kakšno skupno gla- 
silo bomo naredili, kako ga bomo financirali in tako dalje. Medtem pa se in- 
formiranost ni kaj bistveno izboljšala, čeprav, da se ne bi narobe razumeli, ni- 
sem zoper celoten koncept informativne dejavnosti. Ampak če je sedež lokal- 
nega glasila blizu, je treba to speljati in čimprej delavcem začeti pošiljati lo- 
kalno glasilo, da ga bodo tudi brali, seveda pa tudi mnogo bolj razvijati lokalne 
možnosti informiranja. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? 
(Nihče.) Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo. Glede na 
potek razprav v družbenopolitičnih organizacijah in pa razprav v skupščinskih 
telesih in glede na sklepe tega zbora iz prejšnjega leta predlagam, da zaklju- 
čimo to točko dnevnega reda s sprejetjem tega sklepa: 

1. Družbenopolitični zbor sprejema poročilo o izvajanju sklepov in pripo- 
ročil za reševanje problematike zaposlovanja naših delavcev v tujini, za po- 
stopno vračanje delavcev z dela v tujini in za njihovo vključevanje v zaposli- 
tev v Socialistični republiki Sloveniji za leto 1977. Zbor prav tako sprejema po- 
ročilo Odbora tega zbora za družbenoekonomske odnose in poročilo Komisije 
Skupščine SR Slovenije za mednarodne odnose. 

2. Prikazano stanje, poročila delovnih teles Skupščine SR Slovenije in 
tega zbora in razprava na seji zbora dokazujejo, da so stališča in predlogi, ki 
jih je zbor sprejel v oktobru 1977. leta, še vedno aktualni in da v celoti še 
niso uresničeni. Ob prizadevanjih za uresničevanje omenjenih stališč in pred- 
logov bo treba v prihodnje tudi: vključiti migracijske tokove v celoten kom- 
pleks družbenega planiranja; sproti spremljati učinke carinske in davčne poli- 
tike ter njen vpliv na vračanje delavcev iz tujine in na zaposlovanje v domo- 
vini; zagotoviti tako štipendijsko politiko glede otrok naših delavcev v tujini, 
ki bo, upoštevajoč specifičnosti te populacije, spodbujala njihovo izobraževanje 
na srednji in visoki stopnji v domovini, s čimer bo dan znaten prispevek k 
njihovemu političnemu in kulturnemu osveščanju proti poskusom asimilacije; 
posvetiti več pozornosti ustanavljanju in učinkovitejšemu delu občinskih ko- 
misij za spremljanje in reševanje problematike delavcev, začasno zaposlenih 
v tujini. 

Ima kdo izmed delegatov kakšno pripombo k takemu sklepu? (Ne.) 
Dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdor je za ta sklep, naj prosim dvig- 

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

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 
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Prehajam na 4. točko dnevnega reda, to je na analizo pogojev 
za pridobivanje dohodka v organizacijah združenega dela, ki zaposlujejo pre- 
težno ženske, ter proučitev potrebe in utemeljenosti za sistemske rešitve. 

Analizo je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Analizo je ob- 
ravnaval Odbor tega zbora za družbenoekonomske odnose in predložil pi- 
smeno poročilo. Analizo Izvršnega sveta in poročilo Odbora ste prejeli. Na 
klopi ste prejeli tudi stališča Sveta za vprašanja družbenoekonomskega in po- 
litičnega položaja žensk pri Predsedstvu Republiške konference Socialistične 
zveze delovnega ljudstva Slovenije k analizi. K obravnavi te točke dnevnega 
reda smo posebej povabili tudi predstavnika Gospodarske zbornice Slovenije. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predstavlja član Izvršnega sveta in re- 
publiški sekretar za industrijo tovariš Tone Kovič. Uvodno besedo k tej točki 
dnevnega reda ima tovariš Tone Kovič, republiški sekretar za industrijo in 
član Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije! 

Tone Kovič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Pobuda za proučitev pogojev za pridobivanje dohodka v organizacijah zdru- 
ženega dela, ki zaposlujejo pretežno ženske, ter proučitev potrebe in utemelje- 
nosti za sistemske rešitve je prišla iz Skupščine Socialistične republike Slove- 
nije, to pa očitno v prepričanju, da so pogoji pridobivanja dohodka v delovnih 
organizacijah, ki zaposlujejo pretežno ženske, takšni, da bi upravičevali spre- 
jetje določenih sistemskih ukrepov za izboljšanje ekonomskega položaja teh 
delovnih organizacij. Na osnovi te pobude je Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije v skladu z določbami resolucije o politiki izvajanja družbenega plana za 
obdobje od leta 1976 do leta 1980 v letu 1977 zadolžil Republiški sekretariat 
za industrijo, da z drugimi upravnimi organi pripravi analizo pogojev za pri- 
dobivanje dohodka v delovnih organizacijah, ki zaposlujejo pretežno ženske, 
ter proučitev potrebe in utemeljenosti za sistemske rešitve. Obravnavo te ana- 
lize je predvidel tudi v svojem delovnem programu. 

Pri ugotavljanju in raziskovanju teh problemov so, poleg Republiškega 
sekretariata za industrijo, sodelovali še Republiški sekretariat za delo, Zveza 
skupnosti za zaposlovanje Socialistične republike Slovenije, Zavod Socialistične 
republike Slovenije za statistiko, Zdravstvena skupnost Slovenije in nekatere 
organizacije združenega dela. 

Za Republiški sekretariat za industrijo je bila naloga dovolj točno opre- 
deljena. Zajemala naj bi sorazmerno ozko področje problematike zaposlenih 
žensk, to je ugotovila in analizirala naj bi pogoje pridobivanja dohodka de- 
lovnih organizacij, ki zaposlujejo pretežno ženske. Proučevanje in reševanje 
take tematike je namreč tudi v pristojnosti tega sekretariata. Analiza je torej 
pokazala, da rezultati poslovanja delovnih organizacij, ki zaposlujejo pretežno 
ženske, niso odvisni predvsem od ,strukture zaposlenih delavcev, torej od tega, 
koliko žensk zaposlujejo posamezne delovne organizacije, ampak predvsem od 
proizvodnih, tržnih in organizacijskih pogojev, ki veljajo nasploh za poslovanje 
vseh delovnih organizacij. Dokaz za to so delovne organizacije, ki zaposlu- 
jejo visok odstotek žensk, pa kljub temu izkazujejo veliko akumulacijo in 
imajo visoke osebne dohodke na zaposlenega, in tudi nasprotno, so številne 
delovne organizacije, ki zaposlujejo nizek odstotek žensk in imajo nizko aku- 
mulacijo. Analiza je posebej podrobno razčlenila problem odsotnosti z dela. 
Zaradi bolezni, nege in nesreč je bilo v 1977. letu v naših delovnih organizaci- 
jah v povprečju vsak dan odsotnih z dela 4,5 odstotka zaposlenih moških in 
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4,9 odstotka žensk. Nadomestila za izostanke z dela zaradi bolezni in nesreč 
pri delu bremenijo do 30 dni delovne organizacije, nad 30 dni pa zdravstvene 
skupnosti, nadomestila za odsotnost zaradi nege pa bremenijo v celoti zdrav- 
stvene skupnosti. Zaradi funkcije materinstva pa se odstotek odsotnih žensk 
poveča za nadaljnjih 4,7 odstotka, torej na 9,6 odstotka. Nadomestila za od- 
sotnost zaradi nosečnosti in poroda ne bremenijo neposredno delovne organi- 
zacije same, ampak celotno združeno delo. Nadomestila do 105 dni odsotnosti 
bremenijo zdravstvene skupnosti, nad 105 pa skupnosti otroškega varstva. To 
pomeni, da je vprašanje plačevanja nadomestil zaradi materinstva sistemsko 
že v celoti urejeno. Kljub temu pa analiza ugotavlja, da v delovnih organiza- 
cijah, ki zaposlujejo pretežno ženske, povečana odsotnost žensk z dela vendarle 
povzroča izpad dela dohodka za razširitev materialne osnove združenega dela, 
in sicer zaradi manjše proizvodnje, ali pa povečuje stroške zaradi neizkorišče- 
nega časa delavk, ki nadomeščajo odsotne. Ta odsotnost pa gre tudi na račun 
50-odstotnega dodatka za nadurno delo zaradi večje odsotnosti žensk in po- 
vzroča še nekatere dodatne stroške. Teh stroškov za celotno združeno delo 
ni mogoče kvantificirati. Podrobna razčlenitev za 8 delovnih organizacij pa je 
pokazala, da ti dodatni stroški oziroma izpad dohodka pomenijo minimalen 
delež v ostanku dohodka. Analiza torej ni mogla ugotoviti drugače kot da za 
delovne organizacije, ki zaposlujejo pretežno ženske, ni smotrno predlagati si- 
stemskih olajšav, razen že omenjene modifikacije sistema zdravstvene soli- 
darnosti. Gre za to, da bi se sedaj veljavni limit 30 dni za plačevanje nado- 
mestil osebnih dohodkov zaradi bolezni žensk primerno znižal. To pa bi ter- 
jalo povečano stopnjo prispevka za zdravstveno zavarovanje vseh zaposlenih. 
S tem je ta analiza odgovorila na zastavljeno vprašanje o pogojih pridobi- 
vanja dohodka v organizacijah združenega dela, ki zaposluje pretežno ženske, 
ter dala odgovor o smotrnosti sistemskih ukrepov. 

V raznih razpravah o zaposlovanju žensk se je večkrat pojavila zahteva, 
naj proučevanja problematike zaposlenih žensk z analizo o pogojih pridobi- 
vanja dohodka v industriji ne bi zaključili, ampak naj bi ga razširili na kom- 
pleksnejšo raziskavo še nekaterih drugih aktualnih vprašanj zaposlenih žena 
in delavk v združenem delu. Razumljivo je, da bi takšna naloga presegla pri- 
stojnosti in možnosti Republiškega sekretariata za industrijo. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je predloženo analizo obravnaval na 
svojih sejah dne 27. januarja in 21. -septembra 1978. leta. Soglašal je z osnov- 
nimi ugotovitvami in bil tudi mnenja, naj se analiza predloži delegatom v 
Skupščini SR Slovenije v razpravo. Izvršni svet je tudi ugotovil, da analiza 
ustreza naslovu, vendar sodi, da je treba nadaljevati s proučevanjem širše 
problematike zaposlenih žensk v celotnem združenem delu. Seveda pa takšna 
razširjena naloga terja pritegnitev k delu mnogo širšega kroga družbeno- 
političnih in znanstvenih delavcev v naši republiki, da bi s tako kompleksno 
analizo čimbolj ustrezno proučili širšo problematiko zaposlenih žensk. 

Zato bi bilo dobro, da bi se v družbenopolitičnih organizacijah in ustreznih 
družbenih svetih čimprej dogovorili o konceptu, obsegu, nosilcih in roku za 
izvedbo te naloge. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Zeli besedo poročevalka Od- 
bora tega zbora za družbenoekonomske odnose? (Da.) Besedo ima tovarišica 
Štefanija Zagmaister. 
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Štefanija Žagmaister: Tovariši in tovarišice delegati! Odbor 
tega zbora za družbenoekonomske odnose je obravnaval analizo pogojev za 
pridobivanje dohodkov v organizacijah združenega dela, ki v pretežni meri 
zaposlujejo ženske, in je sprejel tako stališče, kot ga je obrazložil tovariš re- 
publiški sekretar. Da je to namreč problematika, ki jo je treba kompleksno re- 
ševati in jo je treba tudi kompleksno obravnavati. Namreč, celotna družba je 
odgovorna za reševanje položaja delavke v združenem delu. 

Odbor je bil mnenja, da problema pridobivanja dohodka v organizacijah 
združenega dela, ki v pretežni meri zaposlujejo ženske, ne moremo in ne 
smemo reševati samo z izjemnimi posegi v delitev dohodka oziroma z neka- 
terimi olajšavami pri plačevanju obveznosti, ki se nanašajo tudi na preostale 
organizacije združenega dela, pač pa bi morali hitreje ustvarjati pogoje za raz- 
bremenitev zaposlene žene, in to seveda z organiziranjem boljšega in učinko- 
vitejšega otroškega varstva, z uvajanjem določenih družbenih servisov in pa 
seveda s tem, da bi otroško varstvo poskušali uvesti in organizirati tudi v 
tistih velikih delovnih organizacijah, ki v pretežni meri zaposlujejo žene. S 
tem bi ustvarili tudi boljše pogoje za še večjo produktivnost žena, za manjšo 
odsotnost z dela, ki je ne smemo in ne moremo obravnavati kot izpad dohodka. 

Odbor predlaga Družbenopolitičnemu zboru, da predloženo analizo ob- 
ravnava kot prispevek k razpravi, ki jo bo organizirala Republiška konfe- 
renca Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije pod naslovom »-Druž- 
benoekonomski položaj delavke v združenem delu«. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Pričenjam razpravo. Kdo želi 
razpravljati? Besedo ima tovarišica Marija Aljančič! 

Marija Aljančič: Tovarišice in tovariši! Svet za vprašanja druž- 
benoekonomskega in političnega položaja žensk pri Republiški konferenci So- 
cialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije je 11. tega meseca obravnaval 
tudi analizo pogojev za pridobivanje dohodka v organizacijah združenega dela, 
ki zaposlujejo pretežno ženske. Čeprav smo danes prejeli na klopi njegova sta- 
lišča, bom ponovila nekatere pripombe in ugotovitve, ki so bile povedane v 
tem svetu. Moram pa povedati, da se ne razhajajo s poročilom Odbora, ki smo 
ga prejeli, in tudi ne s tem, kar nam je danes povedal v uvodu republiški se- 
kretar za industrijo. 

Torej, analiza ne daje dovolj prepričljivih podatkov o tem, da je v orga- 
nizacijah, ki zaposlujejo pretežno ženske, prav to glavni vzrok za slabši po- 
ložaj glede pridobivanja osebnega dohodka. Tudi sama analiza, kot vemo, v 
svojem zaključnem stavku tega ne potrjuje, ko pravi, da »sta poslovanje orga- 
nizacij in rezultat dela predvsem odvisna od proizvodnih, tržnih in organiza- 
cijskih pogojev«. 

Poudarjeno je bilo, da je velik del teh žensk zaposlenih v delovno inten- 
zivnih toda nizko akumulativnih industrijskih panogah in da so te panoge za- 
radi obstoječih razvojnih možnosti in zaradi gospodarskega položaja v težjem 
položaju kot druge. To so tekstilne, usnjarsko-predelovalne in še nekatere 
druge predelovalne panoge. Se posebej je bilo poudarjeno, da je tekstilna 
panoga tista, ki nosi predvsem bremena materinstva in da bi morali to panogo 
tudi s tega vidika podrobneje proučiti. Ugotoviti bi morali, katere probleme 
materinstva že rešujemo solidarno in za reševanje katerih bi se morali še do- 
govoriti. 
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V nadaljnji razpravi v Svetu je bilo poudarjeno, da bomo morali to pro- 
blematiko podrobneje obdelati in osvetliti, da bi lahko predlagali ustrezne si- 
stemske rešitve. Ocena je bila, da enostranske rešitve ne morejo biti učinko- 
vite, lahko pa bi celo učinkovale nasprotno oziroma bi peljale do diskrimi- 
nacije žensk. 

Svet računa na to, da bodo ta vprašanja podrobneje obdelana na problem- 
ski konferenci delavk v združenem delu, ki bo po dogovoru med Republiško 
konferenco Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije in Sindikatom še 
to jesen. Pred tem pa tečejo temeljite razprave v posameznih delovnih orga- 
nizacijah in v občinah. 

Svet ocenjuje, da bomo prek teh razprav in problemske konference dobili 
točnejši odgovor na vprašanje, zakaj delajo ženske pretežno v tistih panogah, 
ki so nizko akumulativne, pa tudi odgovor na vprašanje, če niso morda dolo- 
čene panoge zato nizko akumulativne, ker zaposlujejo pretežno ženske, in se- 
veda analizirali vse vzroke, ki vplivajo na to. Če je temu na primer vzrok ro- 
jevanje otrok, to je materinstvo in vse, kar je s tem povezano in so s tem do- 
ločene panoge bolj obremenjene, potem bodo potrebni nadaljnji solidarnostni 
ukrepi, da se razbremenijo delovne skupnosti v teh panogah. V Svetu je bilo, 
kot že večkrat, poudarjeno, da je gotovo treba hitreje odpravljati vse ovire in 
težave, ki v organizacijah združenega dela vplivajo na večjo odsotnost z dela. 
Tega ne bom ponavljala, ker je o tem podrobneje govorila že poročevalka 
Odbora. 

Razprava v Svetu pa je vsebinsko skladna s poročilom Odbora tega zbora 
za družbenoekonomske odnose, ki smo ga prejeli. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? (Da.) 
Besedo ima tovarišica Majda Gaspari! 

Majda Gaspari: Menim, da bi lahko ugotovili, da nas pravzaprav 
ta informacija ni zadovoljila. Podpiram te težnje, da se na tem problemu dela 
naprej in sicer temeljito. V zvezi s celotno problematiko pa bi rada na kratko 
povedala nekaj svojih razmišljanj. 

Menim, da pa bi vendarle morali pojasniti, da ko gre za obravnavanje 
splošnih družbenoekonomskih osnov za uveljavljanje položaja delavca v zdru- 
ženem delu, kot so vključevanje v delo, delovni pogoji, delovni rezultati, ustvar- 
janje in delitev dohodka, tega celotnega sklopa ne bi mogli obravnavati ločeno 
glede na delavko in delavca. Seveda se nam s tem v zvezi gotovo lahko postavi 
vprašanje glede počasnosti pri prestrukturiranju določenih delovnih organizacij 
ali pa celotnih panog, v katerih je preveč nizko produktivnega dela, v katerih 
pa niti ne gre le za delavke, ampak gre za splošen pojav, ker v teh organizacijah 
in panogah delajo tako delavci kot tudi delavke, kar bi morali v naši planski 
usmeritvi seveda jasneje razčleniti. Po mojem mnenju bi si morali bolj priza- 
devati, da dosežemo napredek glede take strukture delovnih mest, ki bo dajala 
večje rezultate in tudi večje možnosti za reševanje problemov, ki so povezani s 
popolno in vsestransko zaposlenostjo obeh spolov. 

Menim tudi, da ni mogoče tako ozko obravnavati teh vprašanj, kot jih po- 
skuša ta informacija, saj jih je treba proučiti v kompleksu dela in bivanja ter 
širših družbenih potreb, ko se nedvomno pokaže tudi ekonomska prednost 
usmeritve, da zaposlujemo predvsem delavce, ki so že pri nas, torej zlasti tudi 
ženske. 

24 
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Ta usmeritev nedvomno zmanjšuje pritisk nekaterih obveznosti v delitvi 
dohodka in pri izpolnjevanju obveznosti delovnih organizacij, ko gre na primer 
za reševanje stanovanjskih problemov ali pa razširjeno reprodukcijo v druž- 
benih dejavnostih. Menim, da je treba to nesporno upoštevati pri nadaljnjem 
obravnavanju te problematike. 

Zdi se mi tudi, da moramo pojasniti, da je biološka reprodukcija ali mate- 
rinstvo prispevek k družbeni reprodukciji in da ga je treba obravnavati kot 
skupno obveznost združenega dela. Seveda, s tem v zvezi pa moramo pojasniti, 
kaj je tisto, kar vsebinsko štejemo za zaščito materinstva, kakšen strošek na- 
stane s tem v zvezi in kako ga naj seveda tudi solidarnostno pokrijemo. To je 
gotovo vprašanje, ki ga bomo vedno morali obravnavati v dinamičnem dogaja- 
nju. Kajti z izboljševanjem splošnih pogojev dela in življenja bo tudi kvali- 
teta, ki bo vezana na uresničevanje zaščite materinstva, povečala svoj obseg 
in se bomo s tem problemom stalno srečevali, vendar kot s skupnim družbenim 
problemom in ne le kot problemom ženske populacije. 

No, in kot zadnje se mi zdi, da vendar moramo vedeti, da je naravno, da se 
srečujemo s problemi delavcev in z njihovimi družinskimi obveznostmi, torej 
s problemi delavcev, ki imajo otroke in ki zanje skrbijo, in da je treba spričo 
zaposlenosti tako rekoč obeh staršev v naši republiki nujno intenzivirati druž- 
beno aktivnost za hitrejše urejanje vseh tistih razmer, ki bodo zaposlenim 
delavcem in delavkam omogočile ustrezno pomoč pri obveznostih v zvezi s 
skrbjo za otroke, kot tudi v smeri podružbljanja nekaterih zadev, ki so pove- 
zane z življenjem družine, ki bi jih na družbeni osnovi lahko organizirali ra- 
cionalneje, s tem pa tudi delavcem in delavkam omogočili bolj vsestransko 
angažiranje pri delu in pa tudi v celotnem družbenem življenju. 

Menim, da je treba to upoštevati pri obravnavanju te problematike in 
da se moramo seveda izogibati takemu razčlenjevanju problemov, v zvezi s 
katerim nenadoma postanemo zaskrbljeni in terjamo določen specifičen po- 
ložaj za delavko kot tako. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomi j e : Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? Be- 
sedo ima tovariš Jože Globačnik! 

Jože Globačnik: Rad bi le rekel, da nekateri odmevi s terena, po- 
tem ko je ta akt prispel v Skupščino, kažejo, da smo v zvezi s tem naslovom 
imeli različne predstave o tem, kaj bomo iz teh razprav dobili kot finale. Gre 
namreč za to, da številni odmevi pa tudi predlogi kažejo na to, da smo pod 
naslovom »Analiza pogojev za pridobivanje dohodka v organizacijah združe- 
nega dela, ki zaposlujejo pretežno ženske, ter proučitev potrebe in utemelje- 
nosti za sistemske ukrepe« marsikje pričakovali resnično poseben sistem, re- 
kel bi, primarne in sekundarne delitve dohodka za tiste panoge oziroma dejav- 
nosti, ki pretežno zaposlujejo ženske. 

Še več. Rekel bi, da se v neposrednih razpravah celoten problem prav- 
zaprav reducira le na tekstilno industrijo, kot da imamo le v tej panogi ozi- 
roma tej dejavnosti zaposlene ženske. Vemo pa, da je zaposlenih žensk čedalje 
več na primer v elektroindustriji, dosti v obutveni industriji, tobačni indu- 
striji in še v drugih panogah in dejavnostih. Tako, da sem tudi sam v zvezi z 
naslovom tega gradiva, ki je bilo opredeljeno v srednjeročnem planu kot na- 
loga Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ki naj bi predlagal sistemske 
rešitve za tiste organizacije združenega dela, ki pretežno zaposlujejo ženske, 
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normalno sklepal, da gre za rešitve, ki se nanašajo na delitev dohodka. No, ne- 
odvisno od tega, da smo sam problem v naslovu zelo ozko opredelili, pa ven- 
darle menim, da je izredno velika korist, če bomo na podlagi te razprave, me- 
nim, da bomo to dosegli, razbili iluzijo, da bomo sedaj začeli oblikovati po- 
sebne ekonomske sisteme za delovne organizacije, v katerih so zaposleni pre- 
težno moški, in za delovne organizacije, v katerih so zaposlene pretežno žen- 
ske. Stališča, ki jih je bolj razčlenil Svet za vprašanja družbenoekonomskega 
in političnega položaja žensk pri Republiški konferenci Socialistične zveze 
delovnega ljudstva Slovenije, na to dilemo dajejo nedvoumen in po mojem 
mnenju dokaj jasen odgovor. Tako menim, da bomo prav zaradi tega v na- 
daljnjih fazah, ko bomo pripravljali s timom kompleksnejšo analizo tega ce- 
lotnega problema, po mojem mnenju osvobojeni pomembnega predsodka. Tako 
bi bila ta kompleksna analiza res lahko očiščena vseh nerealnih iluzij, ki 
končno lahko škodujejo med drugim zlasti ženski delavki, materi še posebej, 
in sicer, če bi živeli v pričakovanju, kot da gre sedaj za družbeno zahtevo, da se 
vprašanja o delitvi dohodka sistemsko posebej rešujejo, rekel bi tudi diskrimi- 
nacijsko rešujejo za podjetja s pretežno zaposlenimi ženskami. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Zeli še kdo razpravljati? 
(Nihče.) Ker ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo o tej točki 
dnevnega reda in predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Družbenopolitični zbor meni, da na podlagi predložene analize še ni 
mogoče odločati o utemeljenosti in potrebah po sistemskih rešitvah na tem 
področju. 

2. Zbor predlaga Republiški konferenci Socialistične zveze delovnega 
ljudstva Slovenije, da predloženo analizo obravnava v sklopu razprave o druž- 
benoekonomskem položaju delavke v združenem delu. Kot prispevek k taki 
razpravi je šteti tudi obravnavo te problematike v zboru in v Odboru tega 
zbora za družbenoekonomske odnose. 

Ima kdo kakšno dodatno mnenje? (Nihče.) Ker nihče, dajem ta sklep na 
glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani sklep. 

Prehajam na 5. točko dnevnega reda, to je na volitve in ime- 
novanja. 

1. Predlog odloka o razrešitvi namestnice javnega pravobranilca Sociali- 
stične republike Slovenije. 

Predlog odloka je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve. Predlog odloka ste prejeli. Prejeli ste 
tudi predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije z obrazložitvijo. Priče- 
njam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, za- 
ključujem razpravo in dajem predlog odloka o razrešitvi namestnice javnega 
pravobranilca SR Slovenije na glasovanje. Kdor "je za predlog, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o razrešitvi na- 
mestnice javnega pravobranilca SR Slovenije. 

S tem je bila Tatjana Hacin v Družbenopolitičnem zboru razrešena dolž- 
nosti namestnice javnega pravobranilca SR Slovenije z 31. oktobrom 1978. leta. 

24* 
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2. Predlog odloka o imenovanju namestnice javnega tožilca SR Slovenije. 
Predlog odloka je predložila Komisija za volitve, imenovanja in admini- 

strativne zadeve Skupščine SR Slovenije na predlog javnega tožilca Sociali- 
stične republike Slovenije. Predlog odloka ste prejeli. Prejeli ste tudi predlog 
Javnega tožilstva SR Slovenije z obrazložitvijo. Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije se s predlogom odloka strinja. 

Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in 
dajem predlog odloka o imenovanju namestnice javnega tožilca Socialistične 
republike Slovenije na glasovanje. Kdor je za predlog, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o imenovanju na- 
mestnice javnega tožilca Socialistične republike Slovenije. 

S tem je bila Tatjana Hacin v Družbenopolitičnem zboru imenovana za 
namestnico javnega tožilca SR Slovenije. 

3. Predlog odloka o imenovanju namestnika javnega pravobranilca SR 
Slovenije. 

Predlog odloka je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve. Predlog odloka ste prejeli. Prejeli ste 
tudi predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije z obrazložitvijo. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in 
dajem predlog odloka o imenovanju namestnika javnega pravobranilca SR 
Slovenije na glasovanje. Kdor je za predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi de- 
legati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o imenovanju na- 
mestnika javnega pravobranilca SR Slovenije. 

S tem je bil Jože Gregorič v Družbenopolitičnem zboru imenovan za na- 
mestnika javnega pravobranilca SR Slovenije. 

4. Predlog odloka o objavi imenovanja predsednika Republiškega sveta 
za vzgojo in izobraževanje. 

Predlog odloka je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve. 

Predlog odloka z obrazložitvijo ste prejeli danes na klopi. Pričenjam raz- 
pravo. Želi kdo besedo? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in dajem predlog odloka o objavi imenovanja pred- 
sednika Republiškega sveta za vzgojo in izobraževanje na glasovanje. Kdor je 
za predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o objavi imeno- 
vanja predsednika Republiškega sveta za vzgojo in izobraževanje. 

5. Predlog odloka o razrešitvi sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici. 
Predlog odloka je predložila Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, 

imenovanja in administrativne zadeve. Predlog odloka ste prejeli danes na 
klopi. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in dajem predlog odloka o razrešitvi sodnika Okrož- 
nega'sodišča v Novi Gorici na glasovanje. Kdor je za predlog, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog tega odloka. 
S tem je bil Svetoslav Vižintin v Družbenopolitičnem zboru razrešen dolž- 

nosti sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici z 31. oktobrom 1978. leta. 
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Prehajam na 6. točko dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. 

Delegat Viktor Stopar je danes prejel še pismeno pojasnilo Skupnosti po- 
kojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji v zvezi z njegovim 
delegatskim vprašanjem na prejšnji seji. S tem je zadeva z na prejšnji seji 
postavljenim delegatskim vprašanjem zaključena. 

Danes ste prejeli delegatsko vprašanje, ki ga je postavil delegat Rudi Kro- 
pivnik. Na delegatsko vprašanje bo odgovoril republiški sekretar za delo to- 
variš Andrej Grahor! 

Andrej Grahor: Tovarišice in tovariši delegati! V prvem polletju 
letos je imelo v Sloveniji 208 ali 5,6 % temeljnih organizacij združenega dela, 
ki so predložile periodične obračune, izgubo iz tekočega poslovanja. Njihova 
izguba je znašala 807 milijonov dinarjev, kar je za 27 % manj kot lani v prvem 
polletju. V teh organizacijah je bilo zaposlenih 30 807 delavcev, kar je 5 % 
vseh zaposlenih delavcev v gospodarstvu v Sloveniji. Največ izgube je v indu- 
striji in rudarstvu, njen delež je 53 °/o, sledi ji gostinstvo in turizem z 21,9 % ter 
promet in zveze s 13,3 %. Na drugih področjih gospodarstva izgube niso velike. 

Prevladujejo izgube zaradi nedoseženega dohodka, le 4,1 % je izgub pri 
substanci. 3/4 vseh izgub v prvem polletju je imelo 173 organizacij, kjer iz- 
guba ni presegla 5 milijonov dinarjev, 11 organizacij združenega dela pa je 
bilo takih, kjer je izguba presegla 20 milijonov dinarjev. Udeležba izgube v 
doseženem dohodku v celotnem gospodarstvu je približno takšna, kot ob koncu 
leta 1977. Večina teh organizacij je imela izgubo tudi v lanskem prvem pol- 
letju. Pri organizacijah, ki so v prvem polletju normalno poslovale, znaša 
povprečni mesečni čisti osebni dohodek 5472 din na delavca, kar je za 18,6 od- 
stotka več kot v enakem obdobju lani. 

Izplačani čisti osebni dohodki na delavca v organizacijah z izgubo so bili 
povprečno nižji. Znašali so 5113 din in so bili za 16,7 % višji kot v enakem 
obdobju lani. Čeprav so bili mesečni čisti osebni dohodki na delavca pri orga- 
nizacijah združenega dela, ki so poslovale z izgubo, povprečno nižji od po- 
vprečnih mesečnih čistih osebnih dohodkov na delavca v celotnem gospodar- 
stvu, je v prvem polletju kar 55 takih organizacij izplačevalo višje osebne 
dohodke, kot so bili povprečni v gospodarstvu. Med njimi najbolj izstopa 9 
organizacij, ki so poslovale z izgubo in so izplačale povprečno mesečno na za- 
poslenega več kot 7 tisoč dinarjev. Naj jih naštejem: Toper — Celje, TOZD 
Trženje Celje, kjer je bil povprečni izplačani čisti osebni dohodek po podatkih 
SDK 8778 dinarjev, zaposlenih je 176; Gozdno gospodarstvo Brežice, delovna 
skupnost skupnih služb Brežice, 8199 din, zaposlenih je 38; Merkator — Ka- 
varna Evropa Ljubljana, 7831 din, povprečno zaposlenih 27; Kras — Sežana, 
TOZD transport Sežana, 7715 din, 64 zaposlenih; Iskra — elektromehanika 
Kranj ■— TOZD tovarna računalnikov Kranj, 7510 din, 88 zaposlenih; Industrija 
pohištva STOL Kamnik, delovna skupnost skupnih služb, 7401 dinarjev, 181 
zaposlenih; Emona — Globtur Ljubljana, 7207 dinarjev, 128 zaposlenih; pod- 
jetje DOM invest Novo mesto, 7190, 72 zaposlenih; STANDARD INVEST, 
TOZD tovarna gradbenih elementov Ljubljana, 7002 dinarja, 24 zaposlenih. 

Seveda vplivajo na take povprečne osebne dohodke različni razlogi, kot 
npr. kvalifikacija in druge okoliščine, ki jih, kolikor vemo, še nihče ni posebej 
analiziral. Verjetno bi bilo koristno, da se v teh organizacijah naredijo take 
analize. 
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29 organizacij, ki so imele izgubo, je izplačevalo več kot 6000 dinarjev na 
zaposlenega. Po podatkih SDK je od 208 temeljnih organizacij združenega dela, 
ki so v prvem polletju poslovale z izgubo, 120 temeljnih organizacij razporedilo 
za osebne dohodke več sredstev, kot je dogovorjeni obseg po samoupravnem 
sporazumu. S področja gospodarstva je bilo 112 takih organizacij, s področja 
družbenih dejavnosti pa 8. Največji indeks preseganja dogovorjenih sredstev 
za osebne dohodke zasledimo v gospodarskih organizacijah na področju grad- 
beništva, tekstilne industrije, trgovine, kmetijske dejavnosti, živilske in tobačne 
industrije ter kovinske in elektroindustrije. Na področju družbenih dejavnosti 
pa v zdravstvu, v upravnih organih in strokovnih službah v občini, v družbe- 
nopolitičnih in samoupravnih skupnostih. V gospodarstvu je največ takih orga- 
nizacij v gostinstvu in turističnem posredovanju, in sicer 19, v kmetijstvu 20, 
v družbenih dejavnostih največ v zdravstvu, in sicer 5. Stopnje preseganja do- 
govorjenih sredstev za osebne dohodke so različne, prav tako so različne tudi 
višine osebnih dohodkov. 17 organizacij, ki so poslovale z izgubo, je razpore- 
dilo za osebne dohodke nad 10 odstotkov več, kot so se dogovorili v samo- 
upravnem sporazumu, in hkrati izplačalo osebni dohodek na zaposlenega nad 
povprečjem skupine po samoupravnem sporazumevanju. Vse to kaže, da bo 
treba resneje izvajati stališče, ki so ga sprejeli Sindikati, da lahko izjemoma 
povečajo osebne dohodke le delavci temeljnih organizacij, ki sicer ne dosegajo 
ustreznega povečanja dohodka, imajo pa nižje osebne dohodke kot v stroki in 
hkrati nižje, kot so povprečni v gospodarstvu, vendar največ do stopnje pove- 
čanja življenjskih stroškov, če s tem ne okrnejo sredstev minimalne 
akumulacije. 

Podatki kažejo, da 20 organizacij združenega dela ne bi poslovalo z iz- 
gubo, če ne bi presegali dogovorjenih sredstev za osebne dohodke. Se več pa je 
takih, ki bi izgubo vsaj znatno zmanjšale, če bi spoštovale dogovorjena merila. 

Med organizacijami, ki bi na ta način lahko pokrile izgubo, izstopajo zlasti 
tiste, pri katerih so bili povprečno izplačani čisti osebni dohodki na zaposle- 
nega višji kot v dejavnosti, v kateri se sporazumevajo. Na primer Kompas — 
TOZD mejni turistični servis je presegel za 1 milijon dogovorjena sredstva, 
skupne izgube pa je 835 tisoč dinarjev. Pri tem so v dejavnosti povprečni 
osebni dohodki nekaj pod 5 tisoč, v tem delu Kompasa pa 5700 dinarjev. 
VIATOR Mestni promet ima preseganje prek 8 milijonov, izgube prek 2 mili- 
jona, v dejavnosti je povprečni osebni dohodek okoli 6000 dinarjev, opi pa so 
izplačevali skoraj 7000 din; STOL — tehnične storitve Duplica je za 2 300 000 
presegel dogovorjena sredstva, skupna izguba je 2 milijona, v dejavnosti je 
povprečni čisti osebni dohodek 5000 din, oni pa so izplačevali 5400 din; LESNA 
Slovenj Gradec, TOZD gradnja in turistična dejavnost, presegajo skoraj za 
1 milijon, izgube je 700 tisoč, v dejavnosti je bil povprečni osebni dohodek 
5000 dinarjev, pri njili pa skoraj 5900. 

Drugo vprašanje je, kdo in kako je ukrepal proti takim tozdom in nji- 
hovim poslovodnim delavcem zaradi nespoštovanja samoupravnih sporazumov 
o delitvi osebnih dohodkov. Naj opozorim, da je najprej seveda potrebna akcija 
v sami taki temeljni organizaciji, v delovni organizaciji ali v njihovi dohod- 
kovni zvezi. Te akcije do neke mere tečejo že ob sanaciji. 

Ravno tako je bil, kolikor vem, v Sindikatih dosežen dogovor, da repu- 
bliški odbori posebej pregledajo kršitev sporazumov in potem, tako kot lani, 
signalizirajo, kje naj bi intervenirali družbeni'pravobranilci samoupravljanja 
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in drugi družbeni dejavniki, tudi sodišče združenega dela, v skladu z zakonom 
o združenem delu. 

Mislim, da bo pravobranilec samoupravljanja to akcijo sam izvajal tudi 
pri nas, čeprav nimam takih podatkov, kot jih imam recimo o'Novem Sadu, kjer 
je pravobranilec za 17 primerov že uradno sprožil postopek. Opozoril bi še na 
to, da so po zakonu o združenem delu za intervencijo in ukrepe družbenega 
varstva pristojne občinske skupščine. Mislim, da je točno, da občinske skup- 
ščine še niso operativno organizirane in da je spremljanje takih pojavov, kot 
sem jih navedel, preventivno premajhno. V Izvršnem svetu zato razmišljamo 
tudi o drugih ukrepih, če se stvari kljub vsemu ne bi premaknile. 

iV zvezi s tretjim delom vprašanja menim, da več pisanja o tem problemu 
tudi po našem prepričanju ne bi škodilo, ne morem pa odgovarjati v imenu 
uredništev. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Tovariš Kropivnik, si za- 
dovoljen z odgovorom? 

Rudi Kropivnik: Zahvaljujem se za odgovor tovarišu Andreju 
Grahorju, predstavniku Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Z zadovolj- 
stvom ugotavljam, da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije precej podrobno 
spremlja reševanje tega problema, menim pa, da bi bilo koristno, če bi tako 
podrobno spremljal tudi dejavnost tistih, ki so dolžni ukrepati zoper kršilce 
samoupravnih sporazumov o razporejanju dohodka. Prav tako menim, da bi 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije lahko bolj vplival na sredstva javnega 
obveščanja, da ne bi pisala le o grehu, ampak tudi o grešnikih. Sicer sem pa 
zadovoljen z odgovorom. Hvala! 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Ima v zvezi s to točko dnev- 
nega reda še kdo kakšno vprašanje? (Nihče.) Ker ne želi nihče več postaviti 
vprašanja, ugotavljam, da je dnevni red 7. seje Družbenopolitičnega zbora iz- 
črpan in zaključujem sejo zbora. Hvala lepa za udeležbo. 

(Seja je bila končana ob 13.30.) 
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(27. oktobra 1978) 

Predsedovala: Tina Tomlje, 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednica Tina Tomlje: Pričenjam 8. sejo Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Preden pričnemo z delom, predlagam zboru, da izvoli delegata, ki mi bo 
pomagal voditi sejo. Tovariš podpredsednik se je opravičil. Predlagam tova- 
riša Viktorja Stoparja. Kdor je za moj predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi 
delegati dvignejo roko). Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Prosim tovariša Viktorja Stoparja, če pride k predsedniški mizi. 
Za 8. sejo Družbenopolitičnega zbora so se opravičili: Tone Krašovec, 

Teodora Krpan, Jože Marolt, Luisella Ravalico, Silva Škerbec, Igor Uršič, Štefa- 
nija Žagmaister, Miran Potrč, Emil Šuštar in Jože Globačnik. 

Predlagam, da umaknemo z dnevnega reda točko volitve in imenovanja, 
ker Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve ni predložila 
zboru nobene zadeve. 

Glede na to predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 7. seje; 
2. osnutek zakona o združevanju kmetov; 
3. informacija o delovanju enotnega sistema organizacije, odgovornosti 

in obveznosti v primerih elementarnih nesreč; 
4. predlog odloka o pripravi in sprejetju družbenega plana Socialistične 

republike Slovenije za obdobje od leta 1981 do leta 1985; 
5. osnutek odloka o sprejetju družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 

leta 1981 do leta 1985 in o določitvi roka za predložitev osnutka oziroma pred- 
loga družbenega plana Jugoslavije Skupščini Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije; 

6. predlogi in vprašanja delegatov. 
Kot je razvidno iz sklica daje Družbenopolitični zbor stališča k 2. in 4. 

točki dnevnega reda. 
Predlaga kdo kakšno spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Nihče.) 

Torej se s predlaganim dnevnim redom strinjate. 
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Ugotavljam, da je predlog dnevnega reda sprejet. 
Prosim delegate, če ima kdo pripravljeno delegatsko vprašanje, da ga odda 

sekretarju, da bi lahko z njim seznanili Izvršni svet in mu tako dali možnost, 
da bi dal odgovor že na sedanji seji. Tovariš delegat Vindiš je predložil dele- 
gatsko vprašanje. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 7. seje Družbenopolitičnega zbora. 

Osnutek zapisnika 7. seje smo prejeli. Predlaga kdo kakšen popravek ozi- 
roma dopolnitev ali spremembo zapisnika? (Nihče.) Ce nihče, dajem odobritev 
zapisnika na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati gla- 
sujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno odobril zapisnik 7. seje. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona 
o združevanju kmetov. 

Osnutek zakona je predložil Izvršni svet. Osnutek zakona sta obravnavala 
Odbor za družbenoekonomske odnose našega zbora in Zakonodajno-pravna 
komisija. 

Prejeli smo osnutek zakona, ki je bil objavljen v Kmečkem glasu št. 40, 
z dne 4. 10. 1978, poročili Odbora in Komisije ter pripombe in predloge, ki jih 
je sprejel Svet za družbenoekonomske odnose v kmetijstvu, gozdarstvu in na 
vasi pri Predsedstvu Republiške konference Socialistične zveze. Odbor za druž- 
benoekonomske odnose našega zbora predlaga v poročilu predlog stališč, ki 
naj bi jih Družbenopolitični zbor sprejel na podlagi 72. člena poslovnika Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije in 19. člena poslovnika našega zbora. 

K obravnavi te točke je bil še posebej povabljen predstavnik Zadružne 
zveze Slovenije. 

Tej točki dnevnega reda prisostvujejo: predstavnik Izvršnega sveta tovariš 
Ivo Marenk, član Izvršnega sveta in sekretar za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, pomočnik republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano tovariš Lojze Senegačnik, s strani Zadružne zveze Slovenije tovariš Glin- 
šek Slavko, s strani Gospodarske zbornice Slovenije naj bi prisostvoval tovariš 
Franc Korelc. 

Vabim člana Izvršnega sveta tovariša Iva Marenka, da poda uvodno ob- 
razložitev k tej točki dnevnega reda. 

Tovariši delegati! Seznanjeni ste, da bodo iz tega vsebinskega sklopa še 
številni osnutki zakonov v obravnavi v ostalih dveh zborih na sejah v pone- 
deljek. Tovariša sekretarja smo zaprosili, da v svoji uvodni obrazložitvi k tej 
točki dnevnega reda poda sliko celotnega vsebinskega sklopa, ki je na dnevnem 
redu Skupščine. Prosim, tovariš sekretar! 

Ivo Marenk: Tovarišica predsednica, spoštovane tovarišice in tovariši! 
V skladu z opredelitvijo, sprejeto ob analizi delovanja delegatskega sistema, 
da morajo delegati na vseh ravneh odločanja dobiti čimbolj celovit pregled 
nad položajem v določeni panogi, prihaja Izvršni svet pred Skupščino s celo- 
vitim paketom problematike kmetijstva, ki zajema analizo uresničevanja plan- 
skih dokumentov, drugo generacijo kmetijskih zakonov, ki nastaja iz neposred- 
nih praktičnih izkušenj uresničevanja agrarne politike po letu 1970, ko je bila 
na drugi seji konference Zveze komunistov v kmetijstvu trasirana prva gene- 
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racija zakonov in osnutek sklepov ter priporočilo o pomembnem vprašanju 
za vsakega od nas, o družbeni prehrani. 

Istočasno pa skušamo v sistem normativnega opredeljevanja vnašati no- 
vosti tam, kjer na podlagi vseh novih izkušenj ugotavljamo, da nam obstoječe 
rešitve ne zadoščajo. Govorim o sistemu intervencij v proizvodnji in porabi ter 
o izhodiščih za oblikovanje sistema obrambe pred točo oziroma o kolektivnem 
zavarovanju. 

Pri tem smo izhajali iz ustavne sistemske zakonodaje in zlasti družbeno- 
politično dogovorjenih stališč v Zvezi komunistov in SZDL v zadnjih dveh 
letih. Takšen kompleksen pristop zahteva izredno angažirano delo celotne de- 
legatske strukture, poleg tega pa, v delovni fazi oblikovanja gradiv koordina- 
cijo delavcev republiške uprave, ki so vložili mnogo dela, da lahko danes raz- 
pravljamo o celotnem paketu. 

Takšen pristop pa vendarle prinaša možnost celovite ocene rezultatov in 
trasiranje poti v celotnem agroindustrijskem kompleksu Slovenije, na podlagi 
stališč kongresov in opredelitev iz javne razprave, ki je kompleksno obravna- 
vala to problematiko. 

Nedvomno je zato utemeljeno, da predstavlja v celotnem gradivu za raz- 
pravo izhodišče ocena izvajanja dogovora o temeljih plana agroindustrijskega 
kompleksa za obdobje 1976 do 1980 v območju Slovenije. Ta ocena ponovno 
potrjuje protislovnost v razvoju celotnega agroindustrijskega kompleksa v 
Sloveniji, ki jo ugotavljamo vseskozi po letu 1970. Gre za izredno hiter proces 
modernizacije in za intenzifikacijo kmetijstva in živilske industrije v prirodno 
ugodnejših pogojih ter izredno nagel razpad produkcijske funkcije prostora 
na kakih 250 000 ha površin, kjer prirodni pogoji predstavljajo že takšno eko- 
nomsko oviro modernizaciji, da se ta prostor sproti in nezadržno prazni. Ta 
problem predstavlja tudi ključno razvojno, predvsem pa prostorsko vprašanje 
prihodnosti. 

Kljub izredno slabemu ekonomskemu položaju kmetijske dejavnosti, ki je 
predvsem posledica nizke produktivnosti celotnega vloženega dela na razdrob- 
ljenih proizvodnih kapacitetah, v dobršni meri pa tudi posledica ne dovolj bi- 
lancirane politike primarne delitve v preteklosti, ki je pripomogla, da obseg 
ponudbe kvalitetnih živalskih beljakovin danes ne ustreza zahtevam porabni- 
kov in sodobne prehrane, pa vendarle beležimo tudi v obdobju po letu 1975, 
v slovenskem kmetijstvu povečanje celotne ponudbe hrane, pomembne dosežke 
v modernizaciji in prestrukturiranju proizvodnje, pomembne rezultate v pro- 
duktivnosti in tehnološkem razvoju ter pri nadaljevanju izboljševanja pogo- 
jev življenja in dela zaposlenih v kmetijstvu in živilstvu. 

Doseženi so bili pomembni premiki v samoupravni organiziranosti delav- 
cev in kmetov ter pri njihovem medsebojnem povezovanju v zaključene, če- 
prav še nedograjene agroživilske celote. Nedvomno se uresničuje stališče, da 
skupna delovna in samoupravna organiziranost delavcev in kmetov predstavlja 
pogoj za hitrejše premagovanje zaostalosti podeželja, za ustvarjanje večje do- 
hodkovne in razvojne stabilnosti ter za uveljavljanje tistih usmeritev v pro- 
izvodnji in razvoju, ki dolgoročno ustrezajo potrebam trga. 

Družbeni sektor resnično postaja skupna infrastruktura celotnega kme- 
tijstva in mesto, prek katerega se, v odnosih proizvodne, razvojne in dohod- 
kovne soodvisnosti, odvijata predelava in plasma velike količine celotne kme- 
tijske proizvodnje v Sloveniji. 
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Čeprav smo često nagnjeni k pesimizmu, ki je odraz še vedno prepočasne 
proizvodnje, razvojne in samoupravne preobrazbe, pa vendarle ocenjujemo, 
da z doseženim, glede na pogoje, ki vladajo, ne smemo biti nezadovoljni. Treba 
je namreč upoštevati, da je v letih 1977/1978 prišlo ob izredno neugodnih, celo 
katastrofalnih vremenskih razmerah (mraz in toča) tudi do močnih stroškovnih 
udarov v proizvodnji mesa in delno mleka, ki so posledica neuveljavljene poli- 
tike dogovarjanja o širši povezanosti kmetijsko-živilskih gospodarstev več re- 
publik in pokrajin. Tako imenovani problem koruze je v tem trenutku poten- 
ciran do takšne mere, da grozi, zaradi klanja živine, zrušiti materialno pod- 
lago dela v največjem delu slovenskega kmetijstva, ki je, gledano dohodkovno, 
80 % odvisno od dohodka iz živinoreje in ustrezne predelave. Zato morajo biti 
napori "vseh nosilcev planiranja v proizvodnji v prihodnjem letu usmerjeni na 
zmanjšanje neskladja med razvito živinorejsko in premalo razvito rastlinsko 
proizvodnjo na eni strani ter v amortiziranje stroškovnega udara, in sicer z 
delitvijo rizika z delavci živilske industrije in trgovine. Prav tako pa bo treba 
ustrezne ukrepe sprejeti tudi v ekonomski politiki, če ne želimo, da bi celotno 
breme nastale situacije dokončno padlo na zaposlene v kmetijstvu in živilstvu. 

V tem smislu bomo skušali, v skladu z ugotovitvami iz analize, tudi doseči 
širše soglasje celotnega delegatskega sistema v Sloveniji pri opredeljevanju 
nalog v resoluciji o izvajanju družbenega plana v letu 1970. 

V skladu s stališči, sprejetimi na seji Skupščine dne 27. marca 1978, ko je 
obravnavala in sprejela predloge za izdajo štirih zakonov, ki predstavljajo 
okostje normativne opredelitve sprejete agrarne politike, so pred delegati vseh 
zborov Skupščine osnutki naslednjih zakonov: 

— zakona o združevanju kmetov, ki naj bi z razčlenitvijo ustreznih do- 
ločb zakona o združenem delu urejal oblike in vsebino samoupravne organi- 
ziranosti kmetov, njihove medsebojne odnose pri pridobivanju, razporejanju in 
delitvi dohodka ter obveznosti združenih kmetov pri zadovoljevanju splošnih 
in skupnih družbenih potreb; 

— zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih, 
ki ureja rabo, urejanje in varstvo kmetijskih zemljišč; 

— zakona o preživninskem varstvu kmetov, ki naj bi ustvaril še eno od 
možnosti za razreševanje socialnih vprašanj tistih ostarelih in dela nezmožnih 
kmetov, ki oddajajo zemljo v zameno za ustrezno preživnino in 

■— zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane, ki naj bi urejal 
izvajanje planskih obveznosti republike v primerih, ko gre za izvajanje spre- 
jete prehranske politike, politike cen in življenjskega standarda ter za njeno 
obveznost v politiki izvajanja planov pri pospeševanju rasti produktivnosti 
dela, prestrukturiranja v kmetijstvu ter oblikovanju novih družbenoeko- 
nomskih odnosov, v skladu s sprejetimi družbenopolitičnim^ in planskimi 
usmeritvami. 

Na osnovi v Skupščini sprejetih stališč je o predlogu za izdajo vseh štirih 
zakonov, potekala večmesečna širša javna razprava, ki jo je organizirala Re- 
publiška konferenca SZDL, v sodelovanju z Izvršnim svetom, Republiškim 
kmetijskim sindikatom in Zadružno zvezo Slovenije. Javna razprava je potekala 
od ^sredine aprila do sredine julija po občinah, kmetijskih organizacijah, dru- 
štvih, v sindikatu, v svetih za družbenoekonomske odnose v kmetijstvu in goz- 
darstvu in drugod. Z objavo predlogov za izdajo in osnutkov v Kmečkem 
glasu so bili z vsebino tez in osnutkov neposredno seznanjeni delavci in kmetje 
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po vsej Sloveniji, kar je prispevalo, da so se lahko aktivno vključevali v javno 
razpravo ob osnutkih ter oblikovali predloge in pripombe. 

Javna razprava je v celoti podprla temeljna izhodišča in usmeritve, ki so 
opredeljene v osnutkih zakonov. Rezultati javne razprave so bili sprejeti tudi 
v Svetu za družbenoekonomske odnose v kmetijstvu, gozdarstvu in na vasi pri 
Socialistični zvezi dne 19. julija. Predloženi osnutki zakonov ne pomenijo le 
kompleksne normativne podlage za neposredno urejanje odnosov. V določenem 
smislu dajejo tudi dolgoročno vizijo usmeritev in podlago za nadaljnji razvoj 
družbenoekonomskih odnosov na tem področju. Treba je namreč upoštevati raz- 
ličnost doseženih rezultatov v posameznih sredinah in dati vsem možnost hi- 
trejšega napredka, v okviru sprejetega sistema. 

Zakon o združevanju kmetov naj bi, glede na razmere v Sloveniji, v skladu 
z ustavo in zakonom o združenem delu, predstavljal podlago za urejanje med- 
sebojnih razmerij kmetov v procesu skupnega planiranja, skupne proizvodnje, 
ustvarjanja, razporejanja in delitve dohodka, in sicer takrat, ko se kmetje pro- 
stovoljno in na podlagi svojega ekonomskega interesa zaradi povečevanja pro- 
duktivnosti svojega in celotnega družbenega dela združujejo v različne oblike 
zadružne organiziranosti, ki omogočajo, da lahko glede na različne pogoje in 
potrebe, ki vladajo v določeni proizvodnji, najdejo najprimernejšo rešitev glede 
združevanja dela, sredstev in zemlje. To ustvarja edino trajno podlago za eko- 
nomsko in socialno varnost vseh, ki se vključujejo v ta proces. 

Hkrati pa bodo kmetje na podlagi združevanja in upravljanja z združenimi 
sredstvi, na podlagi podružbljanja dela presežka dela dobivali vse več mož- 
nosti za upravljanje in razpolaganje tudi z družbenimi sredstvi. V okviru 
upravljanja z združenimi in družbenimi sredstvi ter v odnosih trajne med- 
sebojne povezanosti in soodvisnosti z delavci živilske industrije in trgovine 
pa se bodo postopno lahko vse bolj vključevali v celovit sistem samoupravno 
organiziranega združenega dela in tako na tej podlagi lahko računamo na de- 
jansko in ne le deklarativno izenačitev z delavci v združenem delu. Ves ta pro- 
ces naj bi tudi v bodoče potekal na povsem prostovoljni osnovi in ob doslednem 
spoštovanju zasebne lastnine, s ciljem postopnega prestrukturiranja individual- 
no zasnovane proizvodnje v skupno proizvodnjo kmetov in delavcev, na podlagi 
skupnih planov. 

Razumljivo je, da ta proces ne bo samodejno potekal. Ob ekonomskih in 
socialnih motivih združevanja bo potrebna tudi v bodoče stalna akcija organi- 
ziranih subjektivnih sil, zlasti Socialistične zveze ter strokovnih ustanov, Za- 
družne zveze, pospeševalne službe ter tudi družbenopolitičnih skupnosti in 
njihovih skupščin. 

Javna razprava in razprava v skupščinskih odborih je bila zlasti dosledna 
pri opredelitvi, da mora družbenoekonomski položaj kmeta vse bolj izvirati iz 
njegovega prispevka, ki izhaja iz tekočega in minulega osebnega in združenega 
dela. Le na ta način bodo tudi člani kmečke družine imeli možnost, da se vklju- 
čijo v združevanje in v njem iščejo svojo lastno ekonomsko in socialno varnost. 
Osnutek to dosledno upošteva. 

Pomemben napor je bil storjen za opredelitev združenega kmeta in norma- 
tivno opredelitev različnih oblik združevanja. Pri tem smo zlasti upoštevali 
pestrost oblik in odnosov pri združevanju v proizvodne skupnosti in predvsem 
oblike notranje delovne zadružne organiziranosti, s težnjo, da se takšna delovna 
organiziranost postopno preoblikuje tudi v temeljno zadružno organizacijo ozi- 
roma temeljno organizacijo kooperantov. Razumljivo je, da je v osnutku po- 
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svečena tudi posebna pozornost notranjim organizacijskim, dohodkovnim, de- 
lovnim in samoupravnim razmerjem med združenimi kmeti, odloč.anju o ugo- 
tavljanju in razporejanju dohodka, v skladu s sprejetim obračunskim siste- 
mom, ter o združevanju delovnih in drugih sredstev. 

Pri tem naj še posebej opozorim na tri stvari: 
1. Neločljiv del celovitega družbenoekonomskega položaja kmeta je tudi 

njegova pravica in dolžnost, da v skladu s svojim dejanskim dohodkom pri- 
speva za splošno in skupno porabo. 

Kljub nekaterim pomislekom iz javne razprave ocenjujemo, da mora bo- 
doči zakon vsebovati tudi ta načela, ki naj se neposredno obdelajo v davčnih 
predpisih in predpisih o svobodni menjavi dela na področju družbenih de- 
javnosti. 

2. Novost glede na teze je določitev obveznosti združenih kmetov, da za- 
radi medsebojne dohodkovne odvisnosti v procesu združevanja prek dela ri- 
zičnega sklada ustvarjajo materialno podlago za skupno zavarovnaje posevkov, 
pridelkov in živine. Ta obveznost organizacij združenih kmetov je nujna, glede 
na izkušnje zadnjih dveh let, vendar ne kot individualna, temveč kot skupna 
obveznost organizacij, vključujejo pa se lahko tudi kmetje nečlani takšnih 
organizacij. 

3. Organizacije združenih kmetov si ni mogoče predstavljati brez skupne 
materialne podlage, ki jo predstavlja hranilno-kreditna služba kot trajna ma- 
terialna podlaga skupne proizvodnje in razvoja. 

Ob osnutku je bilo poudarjenih nekaj dilem, od katerih so najpomemb- 
nejše po naši oceni naslednje: 

Glede na ustavno obveznost skupnega gospodarjenja z vsemi gozdovi v SR 
Sloveniji in trdno odločenost, da se ne vračamo nazaj, ni razčiščeno vprašanje 
o udeležbi kmetov pri upravljanju temeljnih organizacij kooperantov v gozdar- 
stvu in glede obveznega članstva. Predlagamo, da bi to dokončno razrešili ob 
spremembi zakona o gozdovih, s težnjo, da še okrepimo sedanjo samoupravno 
naravnanost in organiziranost, v zakonu pa se dotaknemo le obstoja temeljnih 
organizacij kooperantov. 

Nadalje ali lahko Socialistična zveza na vasi nadomesti sindikat v primerih, 
ko gre za vlogo družbenopolitičnih organizacij pri organiziranju organizacij 
združenih kmetov? Menimo, da bi v tem primeru resnično veljalo uporabiti 
analogijo iz volilnega zakona. 

Se bolj kot je to že storjeno v osnutku, naj bi izenačili temeljno organiza- 
cijo, s ciljem, da se tako zadrži, po naši oceni ne v celoti smotrn, proces raz- 
druževanja kmetijskih kombinatov na področjih, kjer le-ti obstajajo kot de- 
lovne organizacije, saj je težišče samoupravne preobrazbe na čvrstitvi notra- 
nje povezanosti, skupnem planiranju in bolj približani samoupravi krajevnih 
skupnosti. 

Dalje, katerim združenim kmetom naj bi pripadal tudi zajamčeni osebni 
dohodek? Menimo, da le tistim, ki so vstopili v takšne odnose medsebojnega 
združevanja in združevanja z delavci, da uživajo vse pravice in opravljajo vse 
dolžnosti delavca v združenem delu. Širjenje te pravice na vse združene kmete, 
bi bilo, glede na njihove materialne možnosti in produktivnost ter glede na ce- 
lotno družbeno materialno bazo, kljub njihovemu lastnemu prispevku za 
ustvarjanje materialne baze za zajamčene osebne dohodke, nesprejemljivo. Za- 
jamčeni osebni dohodek naj bi bil tako stimulacija kvalitete združevanja. 
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Razprava o zemljiškem zakonu je v celoti podprla temeljni cilj tega za- 
kona, to je, da naj bi predstavljal dolgoročno podlago za spreminjanje zem- 
ljiške strukture, na podlagi agrarno prostorskih operacij združevanja zemlje, 
za razmejevanje kmetijskega in drugega prostora, za promet s kmetijskimi 
zemljišči, za urejanje tistih lastninskih vprašanj, ki zadevajo zemljiški maksi- 
mum, in za nadaljnjo krepitev samoupravnega odločanja obdelovalcev o rabi, 
varstvu, urejanju in združevanju zemljišč. V tem smislu je bila dana podpora 
predvideni opredelitvi kmeta, ki je zasnovana na osebnem delu na zemljiščih v 
lastnini, na njegovi ustrezni usposobljenosti za poklicno opravljanje kmetij- 
ske dejavnosti in na pomenu kmetijske dejavnosti v dohodku. 

Pri tem je osnovno vodilo, naj obdeluje zemljo tisti, ki od tega živi. Ne 
glede na nekatera nasprotovanja in težave moramo ohraniti razlikovanje med 
kmetom in nekmetom, saj je že z agrarno reformo jasno razmejeno, da je last- 
nina omejena tako za kmete, še zlasti pa za nekmete. Ta opredelitev je do- 
sledno spoštovana tudi v novi ustavi. Zato naj ob tem samo še opozorim, da je 
opredelitev kmeta v zemljiškem zakonu le način za opredelitev pravice do 
obsega lastnine. 

Družbenoekonomska razmerja med kmeti so vsebovana v zakonu o zdru- 
ževanju kmetov. V smislu racionalnejšega gospodarjenja s kmetijskimi zemlji- 
šči je poudarjena vloga zemljiških skupnosti pri oblikovanju in sprejemanju 
prostorskih planov, pri zagotavljanju smotrne obdelave kmetijskih zemljišč 
in tudi pri izvajanju celotne kmetijske zemljiške politike. 

Iz tega razloga ter zaradi dejstva, da je za uspešno izvajanje vloge kme- 
tijskih zemljiških skupnosti potrebno pri nalogah, ki so skupnega pomena, 
ustrezno usklajevanje in skupno reševanje, je bil sprejet tudi predlog tega 
zbora, da se kmetijske zemljiške skupnosti ustrezno povezujejo na ravni re- 
publike. 

Predvidena rešitev za pospešitev melioracij in komasacij, ki je v razpravi 
doživela podporo, pomeni možnost hitrejšega premagovanja razdrobljenosti 
zemljišč in individualne izolacije kmetov na njihovih parcelah in predstavlja 
osnovo za organizacijo ekonomičnejše proizvodnje in za hitrejše uveljavljanje 
različnih oblik združevanja dela, sredstev in zemlje, ki jih predvidevata osnu- 
tek zakona o združevanju kmetov in osnutek zemljiškega zakona. 

Dosedanja razprava o predvidenem zakonu o preživninskem varstvu kme- 
tov je pokazala velik interes kmetov za iskanje trajnih in celovitih rešitev za 
socialno varnost. K predloženemu osnutku je bila dana vrsta pripomb, da bi 
bilo razreševanje celovito. Hkrati pa je bilo v okviru javne razprave in tudi v 
okviru Socialistične zveze ponovno potrjeno, da pomeni ta zakon samo kamen- 
ček v mozaiku reševanja socialne varnosti kmetov. Ob prehodnem starostnem 
zavarovanju kmetov ostaja kot trajna perspektiva razreševanje socialne var- 
nosti kmetov prispevek iz njihovega lastnega dohodka, kar smo na začetku 
že uveljavili v nekaj tisoč primerih v Sloveniji. Upoštevati velja, da daje pred- 
videni zakon enake pravice vsem kmetom, ki se za to odločijo, in če obstaja 
interes družbene pravne osebe za kmetijsko zemljišče ali gozd. To pa objektivno 
pomeni, da možnosti niso enake, saj se bo kompleksiranje zemlje v večji meri 
odvijalo v ravninskem predelu. Ob tem je treba poudariti, da je vprašanje re- 
ševanja problemov ostarelosti v hribovitih območjih za zdaj odprto. Vendar 
bo prej potrebno poiskati ustrezne strokovne rešitve in programe, ob upošteva- 
nju vseh družbenih interesov, ne le kmetijskih. 
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Ce ocenjujemo osnutek zakona s teh vidikov, ob upoštevanju dejstva, da 
v tem srednjeročnem obdobju zaradi ogrevanja kmetov za nove rešitve ne bo 
prinesel večjih finančnih obremenitev, ni razloga, da predlaganega osnutka ne 
bi sprejeli. 

V osnutku zakona o intervencijah se naslanjamo na obveznost republike, 
da sama do racionalnih možnosti razvije pogoje pokrivanja svoje prehranske 
bilance in tako prispeva svoj delež pri skupni jugoslovanski težnji za osamo- 
svojitev v proizvodnji hrane. 

Prav tako pa ne vgrajujemo le neposrednih sistemskih stimulacij za pove- 
čanje organizirane proizvodnje hrane, temveč tudi ukrepe za usmerjanje pre- 
hrane, za zadrževanje rasti cen in ohranitev življenjskega standarda, in sicer 
prek intervencij v porabi. 

Pri tem predlagamo pomemben korak v smer podružblj anj a prehranske 
politike, ob zadržanju dosedanjih izvorov sredstev, prenesenih v samoupravni 
sklad. Ob izkušnjah letos predlagamo, da se sprejme tudi zakon o obrambi pred 
točo, da se na ta način ustvari materialna podlaga za zmanjševanje nevarnosti 
te hude naravne katastrofe. 

V družbenem planu Slovenije za obdobje 1976—1980 je Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije, v sodelovanju z Gospodarsko zbornico, zadolžen za pri- 
pravo predloga politike ekonomskih ukrepov v zvezi s celotnim kompleksom 
proizvodnje in preskrbe z živili ter družbene prehrane. Na teh osnovah je bilo 
pripravljeno izhodiščno gradivo za razpravo o problematiki družbene prehrane 
v Sloveniji. Ugotavljamo, da je družbena prehrana doživela v Sloveniji po- 
membne uspehe in da organizirano pripravimo več kot 900.000 obrokov dnevno. 
Omeniti velja, da so najpomembnejša področja uveljavljanja družbene pre- 
hrane organizacije združenga dela, saj se dve tretjini vseh obrokov razdelita 
delavcem. Samo ta skupina porabnikov porabi za družbeno prehrano letno več 
kot 200 milijard starih dinarjev. Kljub velikim uspehom, ki se kažejo v dose- 
danjem razvoju družbene prehrane pa lahko ugotavljamo, da so mnoge rešitve 
pomanjkljive in tudi drage. Vedno bolj se izpostavljajo problemi zdravstveno- 
higienske neoporečnosti posameznih obrokov, biološke strukture, časovne po- 
razdelitve posameznih obrokov, zlasti pa vključitve družbene prehrane v si- 
stem samoupravno organiziranega združenega dela na področju agrokompleksa 
in seveda celovitega planiranja te prehrane v območju občin in v širšem 
okviru, na samoupravni bazi. Na osnovi takšne analize smo pripravili osnutek 
stališč, sklepov in priporočil za oblikovanje in izvajanje politike na področju 
družbene prehrane v Sloveniji, o katerem je tekla javna razprava in ki bo 
predložen v naslednji fazi v obliki predloga. 

Spoštovane tovarišice in tovariši! V dogovoru s tovarišico predsednico in 
zaradi pomena celotne slike o predvideni ureditvi agrarne politike v Sloveniji 
smo imeli v Izvršnem svetu za svojo obveznost predstaviti tudi temu zboru 
celoten paket, ki ga na področju agrarne politike obravnava Skupščina Sociali- 
stične republike Slovenije. Glede na javno razpravo, zaključke Socialistične 
zveze in obširno razpravo v odborih ocenjujemo, da je bil velik del posla 
vendarle opravljen, čeprav so bile dane številne pripombe za izboljšanje vse- 
bine predlaganih dokumentov. Večina pripomb je takšne narave, da bodo brez 
težav vključene v končne tekste. Obstajajo pa še nekatere dileme, pri ka- 
terih vas prosimo, da nam še naprej pomagate iskati ustrezne rešitve, tudi v 
pristojnih republiških svetih. Hvala. 
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Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa, tovariš Marenk! Zeli poro- 
čevalec Odbora za družbenoekonomske odnose dopolniti pismeno poročilo? 
Prosim, tovarišica Majda Naglost! 

Majda N a g 1 o s t : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Odbor Družbenopolitičnega zbora za družbenoekonomske odnose je na 
seji 16. oktobra 1978 obravnaval osnutek zakona o združevanju kmetov, ki ga 
je v obravnavo predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Uvodoma je bilo 
ugotovljeno, da je Odbor za družbenoekonomske odnose oziroma Družbeno- 
politični zbor obravnaval predlog za izdajo zakona o združevanju kmetov v 
prejšnjem sklicu, ko je menil, da je predloženo besedilo zakona primerna osno- 
va za široko javno razpravo, ki je bila izvedena v okviru Republiške konfe- 
rence Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. Svet za družbeno- 
ekonomske odnose v kmetijstvu, gozdarstvu in na vasi pri Predsedstvu Repu- 
bliške konference Socialistične zveze je na podlagi javne razprave oblikoval 
pripombe in predloge, ki so bili posredovani delegatom v Družbenopolitičnem 
zboru Skupščine Socialistične republike Slovenije. Komisija za družbenoeko- 
nomske odnose in družbeni razvoj pri Predsedstvu Centralnega komiteja Zveze 
komunistov Slovenije bo omenjeni zakon obravnavala, njena stališča pa bodo 
morala biti prisotna pri nadaljnjem dograjevanju zakona o združevanju kme- 
tov. Do sedaj, kolikor vem, še ni oblikovala teh stališč. 

Člani Odbora so v razpravi menili, da predloženi osnutek zakona o zdru- 
ževanju kmetov pomeni nadaljnje prizadevanje za uveljavitev načel zakona 
o združenem delu, ker na ustrezen način ureja ta specifičen del združenega 
dela, poleg tega pa upošteva tudi dosedanje izkušnje pri združevanju kmetov. 
Izoblikovalo se je mnenje, da ni potreben poseben samoupravni sporazum o 
minimumu podatkov, ki so potrebni za evidenco o članstvu v organizacijah 
združenih kmetov. Zato tudi ni potrebna varianta, ki jo predlagatelj ponuja v 
80. členu osnutka zakona, ker je dovolj, če Republiški sekretariat predpiše mi- 
nimum podatkov. Seveda naj bi pri oblikovanju minimuma podatkov sodelo- 
vala tudi Zadružna zveza. 

Nadalje so člani Odbora menili, da bi bilo potrebno natančneje opredeliti 
kriterije za oblikovanje akontacije, ki naj bi vsebovala družbeno priznane 
normative kmetove proizvodnje za oblikovanje akontacijske cene. Tu bo mo- 
rala sodelovati tudi Zadružna zveza Slovenije. Člani Odbora so bili mnenja, 
da je formulacija v 142. členu osnutka zakona najbrž neustrezna, ker upravni 
organ ne more imeti nadzorstva nad izvajanjem samoupravnih sporazumov in 
družbenih dogovorov. 142. člen namreč določa, naj bi kmetijska inšpekcija pri 
občinskih skupščinah imela nadzor nad tem. 

Odbor na podlagi razprave predlaga Družbenopolitčnemu zboru, da sprejme 
naslednja stališča: 

1. Družbenopolitični zbor meni, da bi bilo potrebno v predlogu zakona do- 
ločneje opredeliti razliko med članom v organizaciji združenih kmetov in ko- 
operantom, pri čemer je treba upoštevati cilje, ki jih s tem zakonom zasledu- 
jemo. Dosedanja formulacija je preozka in lahko povzroči različna tolmačenja 
tega statusa. Funkcija zadruge je v osnutku zakona široko definirana, pred- 
vsem funkcija temeljne zadružne organizacije, premalo določno pa so raz- 
členjeni in diferencirani družbenoekonomski odnosi, ki nastajajo v temeljni 
organizaciji kooperantov. V procesu združevanja kmetov je potrebno upošte- 
vati, da nobena oblika organiziranja kmetov nima nikakršnih prednosti in je 
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potrebno, da ohranimo načelo, da naj kmet v katerikoli obliki združevanja 
uresničuje svoj ekonomski in socialni interes za združevanje dela in sredstev. 
Naj ob tem stališču povem, da 44. člen sicer določa, da se določbe za temeljno 
zadružno organizacijo smiselno uporabljajo tudi za druge oblike. 

2. Glede na to, da še ni dovolj razčiščena vloga Socialistične zveze delov- 
nega ljudstva v organizaciji združenih kmetov in glede na dilemo, ali naj po- 
stanejo tudi združeni kmetje člani sindikata, Družbenopolitični zbor meni, da 
bo treba oblikovati dokončno stališče do tega problema v skladu z novim statu- 
tom Zveze sindikatov Slovenije in po dogovoru z Republiško konferenco SZDL. 

3. Pri opredeljevanju funkcij Zadružne zveze Slovenije je treba določneje 
opredeliti njen družbeni vpliv in odgovornost, da samostojno in skupaj z druž- 
benopolitičnimi organizacijami usklajuje vsebino samoupravnih sporazumov na 
področju organiziranja in združevanja kmetov. 

Opozorila bi vas, da je v predlogu stališč, ki ste ga dobili, napisano 
»vpliva«. Menim, da je boljše in bolj primerno, da »usklajuje«, če gre za take 
zadeve, kot jih navajamo v stališču. 

Ob tem moram tudi pripomniti, da se je že do sedaj Zadružna zveza za- 
vedala te svoje naloge. Iz prakse namreč vem, da je Zadružna zveza odigrala 
to svojo vlogo že do sedaj in se je zmeraj angažirala v smislu pomoči kmetij- 
skim organizacijam. 

4. Družbeni dogovor, v katerem bi se natančneje razčlenila merila za orga- 
niziranje temeljnih zadružnih organizacij, to je 35. člen, ni nujno potreben, 
ker to že določa 327. člen zakona o združenem delu. Vendar je zaradi jasnosti 
bolje, če ta člen ostane, ker zelo natančno določa vse nosilce tega dogovar- 
janja, ki v 327. členu zakona o združenem delu niso direktno imenovani. Gre 
za Zadružno zvezo, Republiško konferenco Socialistične zveze, Sindikat kmetij- 
stva, živilske in tobačne industrije. 

5. V osnutku zakona o združevanju kmetov je ostalo odprto vprašanje v 
43. členu, ali se kmetje lastniki gozdov obvezno združujejo v temeljne organi- 
zacije kooperantov ali pa naj takšno združevanje temelji na prostovoljnosti. 

Družbenopolitični zbor meni, da je sprejemljiva variantna rešitev. Pred- 
lagatelj pa bo moral v predlogu zakona o združevanju kmetov ponuditi celo- 
vito rešitev, ki jo predvideva v spremembi zakona o gospodarjenju z gozdovi, 
ki mora zagotoviti smotrno gospodarjenje z vsemi gozdovi. 

6. V pogojih za pridobitev lastnosti združenega kmeta, ki so opredeljeni v 
72. členu osnutka zakona, manjka tudi dohodkovni kriterij, čeprav bi šele iz 
njega lahko izpeljali kategorije, kot sta na primer zajamčeni dohodek in po- 
kojnina kmetov. 72. člen namreč določa, da si kmet pridobi lastnost združe- 
nega kmeta, če se odloči za proizvodno sodelovanje s celotno svojo kmetijsko 
proizvodnjo ali s proizvodnjo le v določeni kmetijski panogi za dalj kot eno 
leto in združi v ta namen potrebno delo, zemljišče, delovna sredstva oziroma 
druga sredstva ali le potrebno delo in delovna sredstva. 

7. Odločanje v organizaciji združenih kmetov mora biti postavljeno tako, 
kot to predvideva zakon o združenem delu. Zato varianta, ki jo ponuja pred- 
lagatelj v 95. členu osnutka zakona, ni sprejemljiva. 

8. Razporejanje čistega dohodka, kot je predvideno v 100. členu osnutka 
zakona, bi bilo potrebno bolj razčleniti in v večji meri upoštevati določila za- 
kona o združenem delu, še zlasti, ko gre za samoupravni nadzor nad spošto- 
vanjem samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov o razporeianiu či- 
stega dohodka. 

25 
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9. Predloženi osnutek zakona v '119. členu utemeljeno omogoča oblikova- 
nje skladov rizika in njihovo uporabo tudi za skupno zavarovanje zoper škodo. 
Predložena rešitev pa je omejena le na združene kmete. Način in obseg zavaro- 
vanja je širšega družbenega pomena in je zato treba v razreševanje te proble- 
matike vključiti med drugim tudi zavarovalno skupnost. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Hvala lepa. Zeli predstavnik Zakono- 
dajno-pravne komisije besedo? (Ne.) 

Predlagam, da da Odbor za družbenoekonomske odnose po končani raz- 
pravi v zboru predlog eventualnih sprememb in dopolnitev vaših stališč, zato 
vas opozarjam, da skrbno spremljate razpravo. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, tovariš Zoran Polič! 

Zoran Polič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! Ker nisem 
kmet, ne bom govoril o problematiki kmetijstva. Opozoriti želim le na nekatere 
stvari, ki po mojem mnenju zaslužijo, da jih v tem zboru ocenimo in celo dru- 
gače postavimo, kot je to v osnutku zakona. 

Najpomembnejša je pripomba k vlogi Socialistične zveze. Prisostvoval ni- 
sem nobenemu sestanku, kjer bi Republiška konferenca o tem razpravljala in 
prevzela vlogo, kakršno ji določa zakon. Mislim, da rešitev, ki je predvidena v 
zakonu, ni dovolj premišljena. Ne morem sprejeti ugotovitve tovariša Marenka, 
da je treba uporabiti analogijo glede volitev in v tej zvezi tudi za druge na- 
loge angažirati Socialistično zvezo. Izhajam iz dveh osnov: iz vloge Socialistič- 
ne zveze kot političnega faktorja, kot fronte socialističnih naprednih, samo- 
upravnih sil, ki s svojo politično akcijo posegajo na vsa področja, in z dejstva, 
da se pravzaprav od ustave naprej pa prek zakona o združenem delu in vseh 
ostalih zakonov borimo za to, da bi postopoma čimbolj izenačili kmeta z 
delavcem. 

Tu pa naenkrat negiramo osnovno funkcijo Socialistične zveze, ker jo spre- 
minjamo v upravni organizem. V členu 35 zahtevamo, da Socialistična zveza 
sodeluje v dogovoru, kjer se določijo oziroma natančneje razčlenijo merila za 
organiziranje temeljnih zadružnih organizacij. Še bolj tipičen je člen 120, kjer 
ugotavljamo, da bo Republiška konferenca sodelovala v družbenem dogovoru 
o zajamčenem osebnem dohodku in da bo ta dogovor sprejet na osnovi osnov, 
meril, pogojev itd., ki jih bo tudi določala Republiška konferenca Socialistične 
zveze, ki mora biti naenkrat ob svojih političnih nalogah tudi eden od nosil- 
cev čisto strokovnih elementov v razčiščevanju teh odnosov. Mislim, da mora 
Socialistična zveza ostati iniciator doslednega in uspešnega razčiščevanja teh 
stvari, ne more pa biti eden izmed nosilcev dogovora. 

Ce v bistvu izenačujemo kmeta in delavca v vseh osnovnih pravicah, bi 
tak pristop k reševanju, da namreč Socialistična zveza v teh dogovorih nasto- 
pa kot aktiven nosilec, zahteval, da se počasi pojavi tudi kot aktiven nosilec v 
drugih dogovorih, ki določajo odnose, od delitve dohodka naprej, za vse de- 
lavce. Mislim, da to pomeni speljevanje Socialistične zveze na povsem drug 
tir, ne pa na osnovno politično funkcijo, ki jo mora imeti. Zaradi tega ne bi 
bil zato, da sprejemamo drugo točko stališč, pač pa da Družbenopolitični zbor 
v 2. točki ugotovi, da obstajajo dileme o nosilcih teh dogovorov in da je treba 
v nadaljnji izdelavi zakona temu posvetiti potrebno pozornost. 
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Zdi se mi, da bi bilo bolj prav, da to razpravo nadaljujemo v Republiški 
konferenci Socialistične zveze oziroma da predlagamo, da se tam do kraja raz- 
čisti ta odnos Socialistične zveze in njena vloga. 

Ostale pripombe so nekoliko skromnejše, zdi pa se mi vendarle prav opo- 
zoriti na nekatere stvari. V 76. členu ugotavljamo, kdo je lahko član organi- 
zacije združenih kmetov. Združevanje je prostovoljno, osebno, glede na to, da 
tu vendarle določamo vse osnovne odnose, ki naj nastajajo pri združevanju. 
Kljub temu, da sem sicer zoper ponavljanje določil zakona, se mi zdi, da je to 
toliko pomembna stvar, da bi vendarle bilo treba prav tu ponoviti nekatera do- 
ločila zakona o združenem delu. Ce samo rečemo, da lahko postane kmet 
vsakdo, ki je dopolnil 15 let, ostaja odprto vprašanje, kdo je v določenem gospo- 
dinjstvu oziroma gospodarstvu tisti, ki je kmet. Ker bodo ta zakon brali tudi 
kmetje, ki jih zanima, kdo od njih se lahko poveže v razne oblike združevanja, 
predlagam, da tu navedemo, da je član lahko vsak kmet oziroma član njegovega 
gospodinjstva, ki je dopolnil 15 let. S tem smo določilo zakona o združenem delu 
oživili na način, ki bo bližji kmetu, ki najbrž nima prilike in časa, da bi pre- 
bral ves zakon o združenem delu in našel določilo, ki se nanaša nanj. 

Druga, skromna pripomba se nanaša na 80. člen. Odbor predlaga, naj bi 
ostala pravica do določanja osnov oziroma podatkov, ki morajo biti vsebovani 
v imeniku članstva, tako kot je določeno v tekstu. Kot sem rekel, je to skromna 
pripomba, vendar so posledice lahko sila pomembne. Mislim, da moramo pov- 
sod tam, kjer je možno organ uprave izločiti iz neke funkcije v odnosih, ki 
nastajajo v karkšnikoli obliki združevanja, to poskušati tako rešiti. Dokler 
bomo prisotnost organov uprave formirali prek zakonov, tako dolgo bosta tudi 
njihov vpliv in njihovo izvajanje oblastvene funkcije dosti bolj prisotna. Ne 
vem zakaj ne bi bilo tu dovolj, da se Zadružna zveza s tistim, ki je nosilec zbi- 
ranja podatkov, to je z Zavodom za statistiko, sporazume, kakšni podatki so 
pomembni za spremljanje teh dogajanj na področju združevanja, brez prisot- 
nosti republiškega sekretarja oziroma Sekretariata za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano. 

In še pripomba k besedilu prvega člena, ki pravi: »Člani kmečkega go- 
spodarstva, ki se ukvarjajo s kmetovanjem in delajo s sredstvi, na katerih ima 
kdo lastninsko pravico...« Moram reči, da to pomeni, da tudi če kdo dela s 
sredstvi, ki jih ima v lasti nekmet, se lahko združuje. Če hočemo čisti odnos, 
predlagam besedilo: »Člani kmečkega gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmeto- 
vanjem, imajo pravico, da združujejo svoje delo«. V nadaljevanju pa je dolo- 
čeno, s čim se vstopa, s čim se združuje itd. Pišimo zakone tako, da jih bodo 
tisti, katerim so namenjeni, tudi razumeli! 

K našim stališčem končno samo še ena pripomba. V zadnji, 9. točki pra- 
vimo, da zakon omejuje zavarovanje samo na združene kmete in da je treba 
na nek način vključiti tudi zavarovalno skupnost. Opravičujem se, morda ne 
razumem, ampak kaj hočemo s tem doseči? Kdorkoli se želi zavarovati, ima 
zavarovalno skupnost, pri kateri se lahko prijavi, zavaruje, plačuje in dobi 
ob času škode del na račun zavarovalnine. Ali naj sedaj obvežemo zavaroval- 
nico prek zakona, da bo morala dodatno nekaj prispevati za to škodo? Mislim, 
da to ni prav. Mislim, da je treba to točko, če jo že vnašamo, vključiti tako, 
da izzveni kot politična aktivnost, namreč da je treba iti v akcijo, da se bodo 
združene organizacije, združeni kmetje ali tudi individualci vse bolj zavarovali 
proti škodam, ki nastajajo. Ne pa, da bo zavarovalna skupnost neko dodatno 
škodo, ki je sicer gospodarskim organizacijam ne daje, dolžna posebej vračati. 

25* 
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Potem moramo takoj tudi gospodarskim organizacijam omogočiti, da jim bo 
skupnost na poseben način, prek zavarovalne skupnosti vračala oziroma do- 
dajala za povračilo večje nastale škode. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Tovariš Godec ima besedo! 

Ivan Godec: V zvezi z 2. točko pripomb Odbora bi samo pojasnil, da 
je v včeraj sprejetem statutu na kongresu Zveze sindikatov določeno, da zdru- 
ženi kmet tudi postane član Zveze sindikatov, če združuje delo. Formulacije žal 
nimam pri sebi, da bi jo prebral, lahko pa jo v času seje še preskrbim. 

Glede praktične izvedbe pa smo v komisiji razpravljali, da bi bil član 
tiste osnovne organizacije, v kateri so že delavci ustrezne, navadno kmetijske 
organizacije združenega dela. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Godec! Naprej, pro- 
sim! Prosim, tovarišica Naglost! 

Majda Naglost: Izhajam iz sredine, kjer se dnevno srečujemo s 
problemi v zvezi z zakoni, ki jih imamo v celotnem paketu v tem času v Skup- 
ščini. Predlog zakona o združevanju kmetov upošteva predvsem dosedanje iz- 
kušnje pri združevanju kmetov. V zakonu izstopajo predvsem cilji in motivi 
združevanja, namen zakona pa je predvsem izboljševanje gospodarskega po- 
ložaja kmetov in njihovega socialnega in družbenega položaja. 

Zakon poudarja prostovoljno združevanje in prednosti, ki gredo združe- 
nemu kmetu, kajti član ima po zakonu prednostno pravico do kreditov, do 
oskrbe z reprodukcijskim materialom, do prodaje svojih pridelkov ter do stro- 
kovnih in drugih storitev v kmetijski organizaciji, v kateri se združuje. Uspeš- 
no izvajanje zakona o združevanju kmetov v praksi pa seveda ni odvisno samo 
od njegove dobre vsebine, pač pa tudi od usklađenosti in ustreznosti ostalih 
predlogov zakonov, ki so v razpravi. Pri tem mislim na zakon o hranilno-kre- 
ditnih organizacijah, zakon o preživninskem varstvu kmetov, zakon o kmetij- 
skih zemljiščih in pa zakon o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane. 

Družbenopolitični zbor sicer zavzema samo stališča do zakona o združeva- 
nju kmetov, vendar se mi zdi potrebno, da kljub temu nakažem nekatere pro- 
bleme, ki jih z osnutki in predlogi prej omenjenih zakonov ne rešujemo ustrez- 
no. Izhajam namreč iz sredine, kjer se s temi problemi srečujemo vsak dan. 

Hranilno-kreditne službe so odigrale v dosedanjem razvoju in pri uresni- 
čevanju srednjeročnega plana kmetijstva v Sloveniji izredno pomembno vlogo. 
Združevanje sredstev, predvsem sredstev kmetov v vlogah in sredstev delav- 
cev v kmetijskih organizacijah, skupaj z najetimi sredstvi, usmerjajo v razvoj 
zasebnega sektorja. Mislim, da je prav to najbolj uspešna in tudi najbolj hitra 
oblika posredovanja sredstev. Vse lepo napisane besede namreč ne pomenijo 
nič, če kmetijske organizacije nimajo možnosti dajanja kreditov, kajti pri tem 
se v največ primerih začne vključevanje kmetije v organizirano proizvodnjo 
in usmerjanje njene proizvodnje s pomočjo pospeševalne službe. Nepotrebno 
je, da osnutek predvideva — to je moje stališče in stališče tistih, ki smo se 
pogovarjali o osnutku oziroma o tezah zakona o hranilno-kreditnih organiza- 
cijah — uvajanje hranilno-kreditnih zadrug, medtem ko ne dajemo močnej- 
šega poudarka dosedanjim hranilno-kreditnim službam, ki so se močno uve- 
ljavile in dale v kmetijskih organizacijah v Sloveniji zelo dobre rezultate. 
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V razpravah, ki so bile pred tezami, je bilo nakazano in nekako sugeri- 
rano, da gre za to, da se dopolni veljavni zakon o hranilno-kreditnih službah 
in da se njihova vloga prek dopolnjenega zakona okrepi tako, da se jih bo še 
močneje in bolj organizirano, kar zadeva sredstva, lahko posluževala tista 
kmetijska organizacija, v kateri je možno organizirati hranilno-kreditno službo. 

Zakon o preživninskem varstvu kmetov naj bi urejeval predvsem socialni 
položaj kmetov, in to predvsem ostarelih in onemoglih. Vendar bo, tako kot 
izhaja iz zakona, do njegove realizacije prišlo predvsem v ravnini, problem 
kmetov pa ostaja še vedno odprt v hribovitih predelih, torej tam, kjer inte- 
resa za obdelovanje zemlje ni oziroma ga ne bo. Podružbljanje zemlje bi mo- 
ralo biti naš družbeni interes, in to ne samo takrat, ko se bo na drugi strani 
našel obdelovalec ponujene zemlje. Zakon torej ne prevzema širših nalog za 
socialno reševanje kmetov, prav gotovo pa je to vprašanje širšega sistemskega 
reševanja. 

Zakon o kmetijskih zemljiščih dopolnjujemo in spreminjamo predvsem 
na osnovi dosedanjih izkušenj, namen pa je, da bi imel zemljo tisti, ki jo s 
svojim osebnim delom obdeluje. Namen zakona je tudi, da bi bila zemljišča 
čim bolje obdelana. Kmetijskim zemljiškim skupnostim v občinah je ob izva- 
janju zakona že do sedaj bila in je predvsem še vnaprej naložena velika 
naloga. 

Še nekaj o zakonu o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane. Ta dol- 
goročno ureja pogoje za predelovanje in porabo hrane, v skladu z obveznostmi 
družbenega plana. Ob tem zakonu je treba poudariti naslednje: 

Združevanje kmetov in učinkovitega načina financiranja združenih kme- 
tov si ne moremo zamisliti brez ustreznih nadomestil za obresti pri kreditih 
hranilno-kreditnih služb. Sofinanciranje kmetijske pospeševalne službe je nu- 
jen ukrep, ki je povezan z uresničevanjem razvoja kmetijstva. Menim, da je v 
to sofinanciranje pospeševalnih služb treba vsekakor vključiti regresiranje 
umetnih gnojil. Potrebni so ukrepi za razvoj hribovitih predelov, če želimo 
ohraniti prostor naseljen. Oblikovanje samoupravnih interesnih skupnosti za 
pospeševanje kmetijstva na ravni občin bi bilo potrebno organizirati po enot- 
nih izhodiščih za vse občine, zlasti še zaradi enotnosti načina združevanja 
sredstev in njihove porabe, seveda na bazi samoupravnega sporazumevanja. 

Vse te probleme bi morali reševati še posebno zaradi dolgoročne usmer- 
jenosti Slovenije v živinorejsko proizvodnjo, za katero vemo, v kakšnih te- 
žavah se nahaja, in predvsem tudi zaradi hribovitih predelov, kjer imamo ali 
bi vsaj morali imeti kot družba še druge interese, zlasti z vidika splošnega 
ljudskega odpora. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovarišica Naglost! Besedo ima 
tovariš Roman Albreht! 

Roman Albreht: Dal bi nekaj sugestij v zvezi s posameznimi re- 
šitvami, ki so navedene v osnutku zakona o združevanju kmetov in o katerih 
je govoril tovariš Polič. Gre za 14. člen, ki določa, da se pristojnosti, ki jih po 
predpisih v organizacijah združenega dela opravlja sindikat, opravljajo za zdru- 
žene kmete, ki niso člani sindikata, v organizacijah Socialistične zveze delov- 
nega ljudstva. Menim, da bi kazalo v zvezi s to določbo omeniti dve vprašanji. 

Zavzemali smo se za to, da zakon ne bi urejal, kaj naj delajo ali česa naj 
ne delajo družbenopolitične organizacije, ker je z ustavo urejen njihov položaj 
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v sistemu združenega dela in političnem sistemu, s tem, da one s svojimi avto- 
nomnimi akti urejajo, kako uresničujejo svojo dejavnost, s katerimi organi 
in na kakšen način. 

Seveda zakon o združenem delu na nekaj mestih izpeljuje ustavni položaj 
sindikata, in sicer, da sindikat sodeluje pri sporazumih in tako naprej, ampak 
zato, da ustvari pravno zvezo z normiranjem, v tem smislu namreč, kakšne so 
dolžnosti in obveznosti delavca v združenem delu oziroma njihovih organov 
upravljanja in drugih pristojnih teles pri dejavnosti sindikatov. Namreč, sindi- 
katu je treba poslati predloge sporazumov, ga povabiti, ga vključiti v spo- 
razumevanje ali pa se zadovoljiti z njegovimi stališči in tako naprej. 

Isti problem se pojavlja pri združevanju kmetov v zadruge. Zelo hitro bi 
se lahko pridružil dvomu, ali je prav, da obravnavamo Socialistično zvezo de- 
lovnega ljudstva na enak način kot sindikat, in sicer kot dejavnika sporazume- 
vanja, čeprav iz njenega položaja izhaja, da ima svoje družbene pravice in od- 
govornosti glede pobud in tako naprej. V zvezi s to določbo, po kateri skušamo 
to vezati na dejavnost Socialistične zveze delovnega ljudstva, se mi zdi, da bi 
kazalo razmisliti, ali ne bi za to aktivirali zadružno organizacijo. Imamo Za- 
družno zvezo. Gre za obliko združevanja kmetov, ki ni povsem, bi rekel, po- 
slovno združevanje kmetov in se vključuje v Gospodarsko zbornico Slovenije. 
Menim, da Zadružna zveza v zvezi z zadrugami opravlja in organizira številne 
dejavnosti, ki jih sicer v združenem delu opravlja in organizira sindikat, in 
sicer glede izobraževanja, reševanja številnih vprašanj ter drugega. Menim, 
da bi kazalo predlagatelju svetovati, da se posvetuje o tem z Zadružno zvezo 
in da Zadružna zveza razmisli o tem, ali bi jo kazalo in na kakšen način uspo- 
sobiti, da bi lahko sodelovala v procesih sporazumevanja. Menim, da bi bilo to 
zelo koristno, ker bi lahko na ta način tako kot pri združenem delu Zadružna 
zveza zagotavljala integralen interes zadružnikov in posredovala skupne iz- 
kušnje in tako naprej. To je prvo vprašanje, na katero sem želel opozoriti. 

Drugo vprašanje se nanaša na obvezno združevanje na področju gozdar- 
stva. Pridružujem se tistim, ki mislijo, da je zelo sporno, ah lahko zakon naloži, 
da se morajo zadružniki obvezno združevati v določene oblike organizacij na 
področju gospodarjenja z gozdovi. Menim, da je v zvezi s samim izražanjem 
samoupravne volje ustava dala le dve možnosti družbenopolitičnim skupnostim. 
Ena je, da lahko družbenopolitična skupnost z zakonom, odlokom ali drugim 
splošnim aktom zadolži subjekte, da pristopijo k sporazumevanju, ne pa, da se 
sporazumejo, drugo pa je, da lahko naloži določene obveznosti glede načina 
razpolaganja s sredstvi, ko gre za razpolaganje, od katerega je odvisno uresni- 
čevanje s planom dogovorjenih ciljev in tako naprej, pa se to ne ureja po poti 
samoupravnega sporazumevanja. Menim, da tak pristop ne bi bil dober. Se- 
veda pa tudi menim, da ni dobra alternativa, ali je združevanje obvezno ali 
ne. Menim, da bi morali iskati taktične možnosti, ki so nam na razpolago. Me- 
nim, naj bi ta zakon uveljavil normo, po kateri so kmetovalci zavezani pri- 
stopiti k sklenitvi samoupravnega sporazuma o skupnih planskih osnovah go- 
spodarjenja skupaj z organizacijami kooperantov, pri katerih se pravzaprav 
usklajuje gospodarjenje z gozdovi v določenem predelu. Morda bi bilo dobro 
proučiti to varianto. Menim, da bi kazalo imeti v zakonu tako usmerjevalno 
normo. 

Rad bi še nekaj rekel glede sugestije v zvezi z členom, v katerem zakon 
uveljavlja zbor delegatov kot organ upravljanja. Moram reči, da zadruga 
opravlja v bistvu enake funkcije kot delovna organizacija in da gre pri tem 
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za dejansko upravljalsko funkcijo, ki jo morajo zadružniki organizirati v do- 
ločenem organu. Veliko je bilo razprav, če se spomnite, o tistem znanem 
ustavnem dopolnilu, v katerem smo razrahljali položaj delavskega sveta kot 
organa upravljanja, ker so se uveljavile številne na videz veliko bolj demo- 
kratične oblike upravljanja, ki pa so vse pravzaprav vodile k oslabitvi uprav- 
ljalskega funkcioniranja združenih delavcev. Menim, da gre pri tem za nodobno 
problematiko. Namreč zbor se ponovno zmerom bolj šteje za bolj posvetovalno 
telo. Pri nas je namreč delavski svet kot organ upravljanja dobil določeno težo. 
V delavskem svetu delavci dejansko vidijo pravzaprav svoj organ. Poleg tega 
se na delavski svet veže njegova dejanska upravljalska funkcija. Morda bi ka- 
zalo v zvezi s tem ravnati analogno, da se uvede delavski svet zadružnikov 
kot upravljalski svet in da se ve, da je to njihov organ, ne pa samo zbor. Pred- 
lagam, naj predlagatelj zakona to prouči, in da kasneje razpravljamo o tem, 
ali je formuliral ustrezno rešitev. 

Na koncu bi še v zvezi z 82. členom opozoril na vprašanje odgovornosti za 
nastale izgube oziroma sploh odgovornosti za poslovanje. Menim, da ne more 
zakon zavezati druge temeljne organizacije, da so odgovorne, ampak, da mora 
v bistvu določiti, da temeljne organizacije odgovarjajo v skladu z obveznostmi, 
ki so jih prevzele ali definirale v sporazumu o združevanju z zadružno organi- 
zacijo. Pri tem gre za njihovo voljo. Namreč, kadar se dogovarjajo na način, 
kot so se dogovorile, medtem, ko odgovarjajo druga za drugo, gre za njihovo 
medsebojno odgovornost v skladu z ureditvijo v samoupravnih sporazumih. 
To pomeni, da bi kazalo pri tem napisati, da združene temeljne organizacije 
odgovarjajo za poslovanje združenih temeljnih organizacij ali posameznih orga- 
nizacij v skladu z obveznostmi in odgovornostmi, ki so jih opredelile v spo- 
razumu o združevanju. 

Predsednica Tina To ml je : Hvala lepa, tovariš Albreht! Naprej, pro- 
sim! Besedo ima tovariš Slavko Glinšek iz Zadružne zveze Slovenije! 

Slavko Glinšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! 
Novi zakon o združevanju kmetov Skupščina SR Slovenije sprejema hkrati z 
vrsto drugih kmetijskih zakonov, ki še bolj celovito zakonsko opredeljujejo 
odnos družbe do kmeta. Paket teh zakonov potrjuje odločenost družbe, da več- 
krat izraženo skrb in dobro voljo za razvoj kmetijstva čimbolj jasno opredeli 
tudi v zakonodaji. Teža problemov v slovenskem kmetijstvu prav gotovo terja 
stalnost in stabilnost družbene akcije, ki je gotovo zakoni sami po sebi še ne 
zagotavljajo. Zato bo prav gotovo treba zagotoviti slej ko prej široko družbeno 
podporo za njihovo reševanje. Sedanja neugodna struktura našega kmetijstva 
— majhne, razparcelirane kmetije, staranje kmečkega prebivalstva, v družbe- 
nem sektorju, pomanjkanje fizičnih delavcev, odhod strokovnjakov, ki bežijo 
zaradi neugodnega položaja te panoge iz proizvodnje, je v določenem smislu 
posledica zanemarjanja kmetijstva v preteklosti. 

Sistem kontroliranih cen večine najpomembnejših kmetijskih proizvodov, 
ki pogosto povzroča, da le-te občutno zaostajajo za stroški proizvodnje, terjajo 
od družbe, da na druge načine rešuje vprašanja ekonomskega položaja kmetij- 
ske proizvodnje. Žal gre pogosto za capljanje za podražitvami, kar kmetijskim 
proizvajalcem jemlje energijo in vzbuja malodušje. 

V razpravi o zakonu o združevanju kmetov je bilo postavljenih več vpra- 
šanj. Zadržal bi se pri nekaterih. Zlasti je bilo postavljeno vprašanje, kdo je 
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združeni kmet in kakšne pogoje mora izpolnjevati. Sprejeti je bilo treba sta- 
lišče, da je treba ta pojem čimbolj razširiti in da se združevanje kmetov ne 
omejuje s cenzusi o obsegu in vrednosti proizvodnje. Član naj bo vsak kmet, 
tudi družinski član na kmetiji, ki združuje svoje delo v proizvodnji, v kateri se 
dejansko združujejo sredstva celotne kmetije kot take. Morda bi res kazalo 
tako, kot je predlagal tovariš Polič, to natančneje in morda za kmeta bolj 
razumljivo opredeliti. 

V razpravi so bile še vedno izražene nekatere dileme glede oblik združeva- 
nja, čeprav je že razprava ob sprejemanju zakona o združenem delu presegla 
dileme o višjih in nižjih oblikah združevanja. Osnutek zakona ne rangira oblik 
združevanja. Višjo stopnjo združevanja v zadrugi, temeljni zadružni organiza- 
ciji in temeljni organizaciji kooperantov bomo dosegli s stalnim razvojem pro- 
izvodnje, izgrajevanjem notranjih samoupravnih odnosov, ki bodo kmeta inte- 
grirali čedalje trdneje v njegovo organizacijo. Razprava v zadružnih organizaci- 
jah se je zavzela, da se načelo prostovoljnosti in ekonomskih motivov za zdru- 
ževanje razširi s kmetijskih tudi na gozdarske organizacije, temeljne organiza- 
cije kooperantov, v katerih je trenutno članstvo vseh lastnikov gozdov obvezno. 

Poseben poudarek je bil v razpravi v Zadružni zvezi dan celovitosti za- 
druge, temeljne zadružne organizacije in temeljne organizacije kooperantov 
in celovitosti vseh nalog in funkcij pri razvijanju kmetijstva. Prek take za- 
druge bo kmet lahko specializiral proizvodnjo, povečeval tržnost in postajal 
člen v družbenem procesu proizvodnje hrane. Financiranje in kreditiranje 
proizvodnje prek hranilno-kreditnih služb v okviru take zadruge ima v okviru 
celovite funkcije zadruge še poseben pomen. Zato je pomembno, da tudi za za- 
kon, ne samo zakon o hranilno-kreditnih službah, definira v osnovi položaj in 
funkcijo te dejavnosti oziroma službe, zlasti v luči dosedanjih rezultatov dela te 
službe. Novi zakon o hranilno-kreditnih službah bo moral predvsem razširiti, 
ne pa zoževati delovno področje hranilno-kreditnih služb. 

V razpravi je bilo sprejeto tudi stališče, da v tem zakonu ni potrebno in 
smotrno opredeljevati načina obdavčevanja združenih kmetov. Obstaja bojazen, 
da bi takšna formulacija, kot je predlagana, povzročila določeno nerazumevanje 
in odpor, v tem smislu, da bi vzbudila določen strah pred združevanjem v za- 
druge, češ, »ko bomo pa združeni, nas bodo obdavčili po dohodku«. Čeprav 
so sicer razprave pokazale, da to ni morda povsem utemeljeno, vendar moramo 
računati tudi z določeno psihozo. 

Določene dileme so se pojavile tudi v razpravi o delitvi dohodka v za- 
družnih organizacijah. Zavzemamo se za predložene rešitve, ki temelje na 
določenih dosedanjh praktičnih izkušnjah in so v skladu z zakonom o raz- 
porejanju prihodka. 

Morda bi se zaustavil še pri današnji razpravi glede tega, ali Sindikat ali 
Socialistična zveza delovnega ljudstva v 14. a členu. V našem upravnem od- 
boru v okviru Zadružne zveze je bilo sprejeto stališče, naj 14. a člen ostane, 
čeprav je razprava kot taka pravzaprav pokazala, da to stališče ni popolnoma 
enotno in da je bilo predvsem sprejeto pod vtisom, da ni mogoče uresničiti 
včlanjevanje kmetov v sindikate. Ce se to v tem smislu sedaj razlaga, je seveda 
treba to vprašanje ponovno proučiti. Menim, da pa stališča, naj bi Zadružna 
zveza v tem smislu nadomestila sindikat ali Socialistično zvezo delovnega 
ljudstva, ni mogoče sprejeti. Menim, da bi Zadružna zveza sicer lahko imela 
tudi take naloge, vendar moramo upoštevati, da gre predvsem za delo, ki ga na 
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koncu koncev opravlja njena članica, to je zadruga, ki pa je dejansko delovna 
organizacija, katere nalog ne moremo primerjati z nalogami občinske organi- 
zacije sindikata ali Socialistične zveze delovnega ljudstva. 

Morda bi se dotaknil še enega vprašanja, ki ga je omenil tovariš Roman 
Albreht. Ne vem, ali je menil predvsem na terminologijo, ko je govoril o 
zboru delegatov. V okviru Zadružne zveze smo predlagali, naj bi morda ostal 
najvišji organ upravljanja v zadrugi zadružni svet, kar pa predlagatelj za- 
enkrat zavrača z argumentom, češ da je ta novi termin, zbor delegatov, uve- 
den v sedanji zakon kot nov, čeprav se v praksi še vedno dokaj pogosto upo- 
rablja termin zadružni svet. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Naprej, prosim! Zdi se, da gre razprava 
h koncu. Želi besedo predstavnik predlagatelja? (iDa.) Besedo ima tovariš 
Ivo Marenk! 

Ivo Marenk: Tovarišica predsednica, spoštovane tovarišice in tovariši 
delegati! Menim, da iz razprave povsem jasno izhaja, kakšna je vloga Sociali- 
stične zveze delovnega ljudstva. Menim, da je to lahko stališče in menim, da 
ga bomo lahko v nadaljnji razpravi sprejeli. 

Ponovno pa želim opozoriti, da ne bi bilo prav, če ne bi kmeta opredelili 
glede na njegovo celovito funkcijo, od ustvarjanja, delitve dohodka do njegove 
funkcije v splošni in skupni porabi. Zaradi tega seveda ne bi mogel sprejeti 
dane pobude, da se obdavčevanje po dohodku, vsaj kot nakazan del sistema, 
ne vključuje v ta zakon, ne glede na to, da se sicer razčlenitev tega opredeli 
v zakonih s področja družbenih dejavnosti in seveda davčnega sistema. Pri 
tem gre za družbenoekonomski odnos. 

In kot tretje predlagam, da zaradi ne do konca proučenih posledic, ki bi 
lahko nastale, s pripravo dopolnitev zakona o gozdovih počakamo in da v za- 
kon, če bi se delegati strinjali, zapišemo namesto sedanjega besedila oziroma 
variante 43. člena, da se organizacija in delovanje temeljne organizacije ko- 
operantov v gozdarstvu ureja v skladu s posebnim zakonom in da v okviru 
tega zakona do konca uredimo to vprašanje. Hvala. 

Predsednica Tina Tomlje: Predlagam, da Odbor tega zbora za druž- 
benoekonomske odnose pripravi poročilo o razpravi in morebitne dopolnitve 
in spremembe stališč glede na razpravo k tej točki dnevnega reda. 

Prekinjam obravnavo k tej točki dnevnega reda in prehajam na 3. t o č k o 
dnevnega reda, to je na informacijo o delovanju enotnega sistema orga- 
nizacije in odgovornosti ter obveznosti v primerih elementarnih nesreč. 

Informacijo je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Izvršni svet 
je predložil tudi predlog stališč za delovanje enotnega sistema organizacije, 
odgovornosti in obveznosti v primerih elementarnih nesreč v Socialistični re- 
publiki Sloveniji. Informacijo in predlog stališč sta obravnavala Odbor tega 
zbora za družbenopolitični sistem in Zakonodajno-pravna komisija. Pri ob- 
ravnavi te točke dnevnega reda sodelujejo: članica Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije in republiška sekretarka za urbanizem tovarišica Marija Vičar- 
Zupančič in namestnik republiške sekretarke za urbanizem Maver Jerkič (ni 
prisoten), predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije tovariš Franc Korelc, 
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predstavnik Štaba SR Slovenije za splošni ljudski odpor polkovnik Vlado Kra- 
ševec, predstavnik Štaba SR Slovenije za civilno zaščito tovariš Bojan 
Ušeničnik. 

Odbor tega zbora za družbenopolitični sistem predlaga, da se predlog sta- 
lišč obravnava kot osnutek. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da se Družbenopolitični zbor strinja s predlogom Odbora tega 
zbora za družbenopolitični sistem, da se predlog teh stališč obravnava kot 
osnutek. 

Prejeli smo informacijo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, predlog 
stališč Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, poročilo Odbora, stališča ter 
izhodišča solidarnostne akcije za odpravo posledic naravnih nesreč Izvršnega 
odbora Predsedstva Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljud- 
stva, danes še poročilo Zakonodajno-pravne komisije ter dodatno še ugotovitve 
Koordinacijskega odbora za razvijanje in uveljavljanje socialistične solidar- 
nosti pri Predsedstvu Republiške konference Socialistične zveze delovnega 
ljudstva. 

K obravnavi te točke dnevnega reda, kot sem že omenila, smo povabili še 
Gospodarsko zbornico Slovenije, oba štaba SR Slovenije, za civilno zaščito in 
splošni ljudski odpor. Predpostavljam, da bo republiška sekretarka za urbani- 
zem tovarišica Marija Vičar dala uvodno besedo k tej točki. (Da.) Prosim, be- 
sedo ima tovarišica Marija Vičar! 

Marija Vičar: Tovarišice in tovariši! Dejstvo, da v Socialistični re- 
publiki Sloveniji različne vrste naravnih nesreč stalno ogrožajo varnost ljudi 
ter družbeno in zasebno imetje in da ob vsakokratnem pojavljanju povzročajo 
veliko gmotno škodo, v povprečju letno kar 180 do 200 milijonov dinarjev, 
mnogokrat pa tudi več in terjajo tudi človeška življenja, nas obvezuje, da pro- 
blematiki obrambe in zaščite pred naravnimi nesrečami namenimo ustrezno 
skrb in da zagotovimo, da bi bile njihove posledice v prihodnje čim manjše. 
S tem namenom je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije tudi predložil to pro- 
blematiko v obravnavo Skupščini SR Slovenije. 

Zavedam se, da informacija o delovanju enotnega sistema organizacije, od- 
govornosti in obveznosti v" primerih elementarnih nesreč ne nudi dovolj po- 
polnega pregleda nad doslej uveljavljenimi oblikami in načini urejanja vpra- 
šanj obrambe in zaščite pred elementarnimi nesrečami ter doseženimi izkuš- 
njami na tem področju, toda vendarle menim, da na podlagi te informacije in 
predloga stališč, ki jih je v zvezi s tem pripravil Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, lahko v dvofaznem postopku, ki je predlagan, izvedemo širšo raz- 
pravo in izoblikujemo stališča glede delovanja tega sistema, ki mora zajemati 
organizacijo, odgovornost in obveznosti tako pri izvajanju preventivnih ukre- 
pov in nalog za preprečevanje elementarnih nesreč in zmanjšanje njihovih 
posledic kot tudi pri izvajanju ukrepov za zaščito in reševanje ljudi in imetja 
ob nesreči sami oziroma neposredno po njej ter pri izvajanju ukrepov in nalog 
za odpravo posledic nesreče. 

Med naravnimi nesrečami, ki so najpogostejše v območju Socialistične re- 
publike Slovenije in ki so doslej povzročale največ gmotne škode, v nekaterih 
primerih pa tudi človeške žrtve, velja posebej omeniti: potrese, poplave, točo, 
neurja, požare ter snežne in zemeljske plazove. 
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Pri znatnem delu teh nesreč je mogoče z ustreznimi ukrepi občutno zmanj- 
šati njihove posledice, pojavljanje nekaterih nesreč, na primer poplav, požarov, 
toče, pa lahko s preventivnimi in drugimi ukrepi že dokaj uspešno kontroli- 
ramo, medtem, ko smo v boju s posameznimi vrstami nesreč še povsem brez 
moči. 

Celotni sistem obrambe in zaščite pred naravnimi nesrečami moramo raz- 
vijati na temelju množičnosti, tako glede organiziranja in izvajanja preventiv- 
nih ukrepov in nalog kot tudi glede izvajanja ukrepov za zaščito in reševanje 
ob nesreči ter po nesreči, pri odpravljanju njenih posledic. Delovni ljudje in 
občani, združeni v temeljnih organizacijah in drugih organizacijah združenega 
dale ter drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih, občinah in v repu- 
bliki so tako neposredni nosilci omenjenih ukrepov in nalog, ki pa se lahko 
uspešno uresničujejo le na načelih samoupravljanja, samoorganiziranosti, soli- 
darnosti, vzajemnosti in medsebojne povezanosti. V tem smislu imajo po- 
membna mesta družbenopolitične organizacije, družbene organizacije in društva. 

Tak pristop se je v vseh omenjenih oblikah in vsebini uveljavljal tudi že v 
dosedanji praksi, zlasti ob večjih naravnih nesrečah, na primer ob potresu na 
Kozjanskem in v Posočju in v drugih primerih. Te izkušnje moramo kar v naj- 
večji meri upoštevati tudi pri nadaljnji graditvi enotnega in celovitega sistema 
obrambe in zaščite pred naravnimi nesrečami, pri čemer bomo še bolj kot doslej 
izkoriščali vse prednosti, ki jih nam glede tega zagotavlja naš socialistični samo- 
upravni sistem. Spodbuditi moramo pobude, dejavnost in odgovornost vseh 
družbenih in političnih dejavnikov za razvoj preventivnih ukrepov in drugih 
neposrednih priprav za zaščito, zagotoviti kompleksno reševanje teh vprašanj, 
predvsem pa, da bodo priprave za zaščito stalne in ustrezno prisotne v tekoči 
in razvojni politiki na vseh področjih družbene reprodukcije. 

Kot drugo menim, da je treba posebej izpostaviti, da sistema obrambe in 
zaščite pred naravnimi nesrečami ne moremo in ne smemo razvijati mimo uve- 
ljavljenega sistema družbene samozaščite in splošne ljudske obrambe. Ta si- 
stem mora biti trajno v funkciji družbene samozaščite in splošne ljudske ob- 
rambe, kar pomeni, da je neločljivi del tega sistema in da obrambe in zaščite 
pred naravnimi nesrečami ne smemo graditi in izpolnjevati mimo uveljavljenih 
načel tega sistema. 

Pri načrtovanju in izvajanju preventivnih ukrepov in nalog za prepreče- 
vanje naravnih nesreč oziroma za zmanjševanje njihovih posledic, če se po- 
vrnem na posamezne skupine ukrepov, menim, da moramo še bolj kot doslej 
izhajati iz konkretnih razmer, interesov in potreb, katere pa lahko objektivno 
ugotovimo le s temeljitimi ocenami ogroženosti, tako glede ogroženih predelov 
oziroma območij kot tudi glede posameznih vrst naravnih nesreč, pa z ocenami 
o razpoložljivih organizacijskih, kadrovskih, materialnih in drugih možnostih 
ter pogojih za učinkovito ukrepanje ob naravnih nesrečah. 

Sklepi in ugotovitve o teh ocenah pa morajo najti ustrezno mesto v raz- 
vojnih načrtih na vseh ravneh in v vseh sredinah, v zakonskih predpisih in v 
drugih samoupravnih aktih ter v operativnih načrtih za ukrepanje in zlasti za 
delovanje civilne zaščite. 

Ker vsega ne moremo napraviti čez noč, smo prisiljeni reševanje nalog s 
tega področja postopoma razporediti v daljšem časovnem obdobju oziroma za- 
gotoviti tudi cilje in naloge obrambe pred naravnimi nesrečami, vsebovane v 
srednjeročnih in dolgoročnih načrtih razvoja vseh temeljnih samoupravnih 
skupnosti in organizacij združenega dela s področja komunalnega in vodnega 
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gospodarstva, kmetijstva, gozdarstva, gradbeništva, zdravstva in socialnega 
varstva, kulture in drugih. 

Iz informacije je razvidno, da smo veliko teh vprašanj uspešno reševali 
tudi doslej, bodisi prek normativnega urejanja, družbenega planiranja ali na 
druge načine. Tako je normativno urejeno vprašanje protipotresne graditve 
objektov, veliko je narejenega na področju preprečevanja poplav, deloma tudi 
požarov, urejeno je vprašanje organiziranja, pripravljanja in delovanja civilne 
zaščite, v pripravi je zakon o enotnem sistemu obrambe pred točo, pripravlje- 
na je enotna metodologija za ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah in drugo. 
Zal pa moramo ugotoviti, da ciljev, nalog ter obveznosti, ki smo jih na tem 
področju že opredelili, ne izvajamo dosledno. Ce teh pomanjkljivosti ne bo- 
mo odpravili in se ne bomo odločneje zavzeli za dosledno reševanje že spre- 
jetih ukepov, nam tudi novi predpisi, načrti in drugi ukrepi ne bodo zago- 
tovili zaželjenih rezultatov. 

V zvezi s tem moramo zaostriti odgovornost tako nosilcev ukrepov in na- 
log oziroma njihovih samoupravnih organov kot tudi inšpekcijskih organov 
pri izvajanju ukrepov. Zaščita pa mora biti deležna tudi vsestranske družbe- 
nopolitične podpore. Druga skupina ukrepov, to je zaščita in reševanje ljudi 
ob naravnih nesrečah, sodi v domeno civilne zaščite. Organizacija delovanja 
civilne zaščite je zasnovana tako, da delovni ljudje in občani neposredno so- 
delujejo pri zaščiti in reševanju, bodisi pri oblikah samozaščitne aktivnosti 
bodisi pri organiziranju v družbenih organizacijah, v temeljnih in drugih 
organizacijah združenega dela, ki se po naravi svoje primarne dejavnosti 
vključujejo v organizacije civilne zaščite, ki so organizirani v krajevnih skup- 
nostih, v organizacijah združenega dela, v drugih samoupravnih organizaci- 
jah in skupnostih ter v občini in republiki. Celotna organizacija civilne za- 
ščite je dobro postavljena in glede tega ni pojasnil, da ne bi bila kos tudi 
najzahtevnejšim nalogam zaščite in reševanja ob naravnih nesrečah. Znane 
pa so nekatere pomanjkljivosti v zvezi z usposobljenostjo in materialno pre- 
skrbljenostjo sestavin civilne zaščite, ki so v največ primerih posledica po- 
manjkanja finančnih sredstev in ki jih bo treba z napori vseh odgovornih 
dejavnikov čimprej odpraviti. Izboljšati in okrepiti moramo tudi kadrovsko 
sestavo, zlasti v nekaterih specializiranih enotah in štabih za civilno zaščito. 
Večjo skrb pa moramo nameniti tudi usposabljanju vsega prebivalstva za ob- 
rambo in zaščito. 

Veliko si obetamo tudi od službe za opazovanje, javljanje, obveščanje in 
alarmiranje, ki se kot sestavina splošnega ljudskega odpora na novih teme- 
ljih izpolnjuje v vseh družbenopolitičnih skupnostih. Njena vloga bo še po- 
sebej pomembna pri ugotavljanju, opazovanju, spremljanju, obveščanju ozi- 
roma opozarjanju za nevarnosti, pojave in posledice naravnih nesreč. 

Glede tretje skupine ukrepov in nalog, ki se nanašajo na odpravljanje 
posledic naravnih nesreč, menim, da moramo rešitve na tem področju uveljav- 
ljati in izpopolnjevati na osnovi dosedanjih izkušenj in velikih uspehov, ki bi 
jih pri tem dosegli. 

Menim, da v zvezi s pristojnostmi in odgovornostmi v zvezi z odpravlja- 
njem posledic naravnih nesreč ni pomembnejših dilem in nejasnosti^ da pa se 
vendar moramo konkretno dogovoriti o nekaterih vprašanjih, ki se nanašajo na 
različne oblike solidarnostne pomoči. Pri solidarnostni pomoči se omejujemo 
predvsem na odpravljanje posledic nesreč, prav tako pa spodbujamo solidar- 
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nostno združevanje sil in sredstev za uresničevanje preventivnih ukrepov in 
nalog za preprečevanje nesreč oziroma za zmanjševanje njihovih posledic. 

Tako kot doslej moramo tudi v prihodnje uveljavljati vse tiste oblike po- 
moči, ki temeljijo na odnosih kreditiranja, še zlasti, kadar gre za povečanje 
reproduktivne sposobnosti posameznih subjektov oziroma občine na raven pred 
nesrečo. 

Prav tako se je uveljavilo načelo, naj občina, ki jo je prizadela nesreča, 
angažira lastne sile in sredstva in seveda vse oblike solidarnosti znotraj svojih 
meja in išče pomoč od širše družbene skupnosti šele v primerih, ko je ta glede 
na obseg in posledice nesreče nujna in utemeljena. 

Tovarišice in tovariši delegati! 
Zavedam se, v tem uvodu v razpravo nisem uspela osvetliti vseh vpra- 

šanj, ki so pomembna za potek razprave in za sprejemanje dokončnih stališč, 
toda upam, da bo vendar mogoče razpravljati na podlagi informacije predlo- 
ženih stališč in tega prispevka. Razprava naj bi bila čim širša in vsebinska, 
glede na izraženo željo, da ustrezno dogradimo in izpopolnimo sistem organiza- 
cije, odgovornosti in obveznosti v primeru elementarnih nesreč. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovarišica Vičar! Poročevalec 
Odbora tega zbora za družbenopolitični sistem je tovariš Vili Vindiš. Ali boste 
dopolnili poročilo? (Ni potrebno). 

Ali bo poročevalec Zakonodajno-pravne komisije kaj dopolnil poročilo? 
(Ne bo.) 

Začenjam razpravo, Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima tovariš Zoran 
Polič! 

Zoran Polič: Tovarišica predsednica! Slišali smo tovarišico Vičarje- 
vo. Gre za dilemo, ali je točno to, kar nam je govorila, ali pa to, kar kot zbor 
predlagamo za svoja stališča. 

Tovarišica Vičarjeva je govorila o tem, da je civilna zaščita samozaščita, 
mislim, da je celo uporabila besede »odlično organizirana« ali pa vsaj »dobro 
organizirana«. V stališčih pa začnemo z ugotovitvijo, da so nosilci te zaščite 
delovni ljudje, krajevne skupnosti in ne vem kdo še vse. Opredeljujemo sploš- 
ne ugotovitve. Moram reči, da v teh stališčih ni ničesar, kar bi nas kakorkoli 
zavezovalo. Kaj bomo sedaj naredili kot republika, kaj menimo kot skupščina, 
da je treba narediti v republiki, kateri predpisi manjkajo? 

Kje je ugotovitev, da je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije dolžan pred- 
ložiti ta predpis ali pa, da bo Skupščina razpravljala o teh vprašanjih. Govo- 
rimo ld, da bodo občine, da bodo delovne organizacije to in to dopolnjevale, 
in sicer skupno v 14 točkah, o katerih oprostite, ne vem, glede česa se opre- 
deljujejo. 

Predlagam, da dejansko sprejmemo predlog Odbora in tudi Zakonodajno- 
pravne komisije, da to sprejmemo kot osnutek stališč, da pa predlagatelj teh 
stališč le-te dejansko dopolni, da jih skuša celo skrajšati in omejiti na tisto, 
kar naj bodo dejansko stališča tega zbora in ki bodo k čemu zavezovala. To 
pa, kar delovni ljudje, krajevne skupnosti, stanovanjske skupnosti, občine in 
drugi že delajo, in to celo morda boljše, kot pa si predstavljamo, pa naj izpa- 
de iz besedila teh stališč, ker se zdi, da ne moremo soliti pameti tistim, ki že 
pametnejše ravnajo, kot je to navedeno v teh stališčih. Hvala. 
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Predsednica Tina Tomi je: Hvala! Besedo ima tovariš Marko Bule! 

Marko Bule: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši! Menim, 
da je Odbor predvsem ugotovil, da poročilo ne vsebuje vseh tistih odgovorov, 
ki bi jih moralo glede na sklepe lanskoletnega predsedstva, o katerih smo 
bili tudi informirani. Menim, da je ta pripomba upravičena in da je treba pred- 
vsem v tej smeri zaključevati razpravo. 

Rad pa bi se oglasil tudi glede na dve ugotovitvi v predlogu stališč Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije, ki se nanašata na medrepubliški nivo za 
reševanje solidarnosti. In sicer je prva ugotovitev dana v 2. točki, namreč, 
da naj na medrepubliški ravni pripravimo metodologijo za ocenjevanje škode 
in da bo ta precej pripomogla k učinkovitemu odpravljanju nesreč, in druga 
v točki 4 v kateri se navaja, da imamo vzpostavljen širok sistem zagotavljanja 
sredstev za ukrepanje v primerih elementarnih nesreč, še posebej tudi med 
republikami, in se še navaja, da je sistem ustrezen. 

Glede prve ugotovitve naj omenim, da je pravzaprav že po potresu v 
Banja luki bil sprejet v federaciji oziroma na vseh ravneh sklep, da je potreb- 
no izdelati metodologijo o ocenjevanju elementarnih nesreč, o njihovi klasifi- 
kaciji, kategorizaciji, kriterijih in tako naprej. In vendar, ko smo v tem 
letu v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije razpravljali 
o elementarnih nesrečah in predvsem o tem, kako rešiti akumulirane proble- 
me od leta 1974 do tega leta, smo ugotovili, da je eden izmed temeljnih pro- 
blemov prav v tem, da se opredeli medrepubliško pokrivanje škode zaradi 
elementarnih nesreč oziroma sanacija po potresu, kot je navedeno na 4. stra- 
ni, pri čemer je treba zagotoviti tako solidarnost tam, kjer je bila škoda za- 
radi potresa dejansko večja kot 3 % družbenega proizvoda. 

Pokazalo se je, da je pomanjkanje te metodologije in teh kriterijev dejan- 
sko eden izmed velikih problemov. Moj predlog v zvezi s tem je namreč, da 
v sklepih in stališčih postavimo aktiven odnos do tega, in sicer, da ne gre le 
za medrepubliško solidarnost delavcev, kar se izvaja že veliko let med repu- 
blikami, ampak da gre za aktivnejši odnos tudi naše republike, kar bo v 
mejah Jugoslavije prispevalo, ker imamo ogromno izkušenj v Jugoslaviji in 
zelo veliko izkušenj v Sloveniji, da čimprej pridemo do uspešnih rezultatov 
na podlagi sedanjih izkušenj ne pa le, da čakamo. To je drugi predlog. 

In tretji: Vendar smo ugotovili, da ta sistem reševanja teh problemov 
med republikami ni ustrezen. Namreč res je, da smo v zakonu 1974. leta in 
v družbenem dogovoru v Socialistični republiki Sloveniji 1975. leta opredelili 
nekatere elemente reševanja medrepubliške solidarnosti. Vendar se je v praksi 
pokazalo, da to ni ustrezno, in sicer zaradi tega ne, ker nismo določili kriteri- 
jev, in drugič, ker nismo glede na število teh nesreč v Jugoslaviji vsa ta leta 
rešili ustreznega sistema financiranja. Zaradi tega, ker tega nismo uspeli rešiti, 
je bila seveda po pravilu oziroma skoraj po pravilu uporabljena vedno pri- 
marna emisija, čeprav sistem tega ne predvideva kot pravilo, ampak le kot 
izjemo. Zaradi tega je celoten sistem postal bistveno nesistemski. 

Prav zato je bil ob zadnjih razpravah v Zboru republik in pokrajin Skup- 
ščine SFR Jugoslavije v zvezi z odloki Zveznega izvršnega sveta na podlagi 
zakona, ki so to ustavno normirali, sprejet tudi sklep, da je treba takoj začeti 
oblikovati nove rešitve. Glede financiranja in zagotavljanja solidarnosti na 
ravni Jugoslavije, ker sedanje rešitve ne ustrezajo. Menim, da bi bilo prav, 
če bi v naših stališčih v bistvu poskušali izoblikovati take rešitve, da bomo 
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aktivni pri iskanju takih kriterijev, ki ne bodo temeljili zopet le na primarni 
emisiji. 

Predsednica Tina Tomlje: Besedo ima tovariš Miro Gošnik! 

Miro Gošnik: Tovarišice in tovariši! Pridružil se bom dosedanjim 
razpravljalcem še z eno podrobnostjo. Pred leti, ko je v Socialistični zvezi de- 
lovnega ljudstva nastajal sistem solidarnosti, kakršnega poznamo ta hip in ki 
ga sedaj kritiziramo, smo v bistvu bili zoper rešitev, kakršna je navedena na 
koncu informacije in v 14. točki predloga stališč. Gre namreč za naslednje: 

Ob takratni graditvi tega sistema smo bili glede financiranja pravzaprav 
enoglasno zoper avtomatične in avtonomne finančne tokove, ki se nanašajo na 
to vprašanje. Na to seveda lahko gledamo še z druge plati. Menim, da takšnega 
predloga ne bi kazalo podpreti. Menim, da ni potrebe, da podpremo možnost od- 
liva sredstev iz temeljnih organizacij, dokler ne nastopi po konkretnem dogodku 
povzročena potreba, da se sanira določeno stanje z združenimi solidarnostni- 
mi finančnimi sredstvi, ker so ta sredstva, kot smo takrat opredelili v tem 
sistemu, lahko vsak hip organizirana, likvidna in gibljiva. Tisti hip, ko nasto- 
pi elementarna nesreča, so na žiro računih vseh temeljnih organizacij zbrana 
izločena solidarnostna sredstva, na primer enodnevnega zaslužka, na razpola- 
go in imajo pravzaprav značaj družbenega prispevka. To smo takrat ugotav- 
ljali in smo bili zoper zmanjševanje obratnih sredstev temeljnih organizacij. 
Iz podtočke te točke je tudi razumljivo, da če gre za pooblastilo izvršilnim 
organom za izvršilne intervencije pri prvih sanacijskih ukrepih, ki se tičejo 
hrane, vode, prve pomoči, bolnišnične službe itd., da je to seveda drug vir 
sredstev. Drugo pa je, če bi se na podlagi 14. točke predlaganih sklepov skušal 
oblikovati avtonomen in odtujen krog finančnih sredstev, ki jih delovni ljudje 
v ta namen dajejo po dogovoru, ki bi pravzaprav zaživel nekakšno svoje živ- 
ljenje. 

Na voljo so nam tudi druge, povsem praktične rešitve, da za 10 dni, ko- 
likor jih je potrebno, da se takšna finančna sredstva organizirajo in zberejo, 
izvršni svet republike ali občine dobi premostitveni kredit, ki je krit in garan- 
tiran pravzaprav z na podlagi zakona izločenimi in vendar v krogu temeljnih 
organizacij opuščenimi likvidnimi finančnimi sredstvi. 

Predsednica Tina Tomlje: Želi še kdo razpravljati? (Nihče.) Ker 
ne želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo in predlagam Družbeno- 
političnemu zboru v sprejetje naslednji sklep: 

1. Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije nalaga Izvršnemu sve- 
tu Skupščine SR Slovenije, da informacijo dopolni z bolj poglobljeno oceno 
učinkovitosti akcije in ukrepov ob potresih in drugih elementarnih nesrečah 
ter pri odpravljanju posledic takih nesreč. Oceniti je treba dosedanje izkuš- 
nje ter na tej podlagi ugotoviti pomanjkljivosti in slabosti v samem sistemu 
ter konkretnem uresničevanju organizacije, odgovornosti in obveznosti v 
primerih elementarnih nesreč. Treba je nakazati rešitve oziroma opredelitve 
glede ključnih vprašanj, zlasti glede pripravljenosti družbenih subjektov na 
nesreče, akcij ob nesrečah in glede odprave posledic, pri čemer je treba še 
posebej opredeliti način ugotavljanja škode in zbiranja sredstev. Natančneje 
je treba opredeliti vlogo, naloge in odgovornosti subjektov, ki se vključujejo 
v to aktivnost, ter1 sprejeti stališče glede vseh drugih vprašanj, na katere je 
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opozorila obravnava v Odboru tega zbora za Družbenopolitični sistem, kot 
tudi na današnji seji zbora. 

2. Tako dopolnjeno informacijo naj Izvršni svet ponovno predloži zboru 
v prvem trimesečju 1979. leta. 

3. Predlog stališč naj pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri 
pripravi predloga stališč naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije upošteva 
razpravo na seji Koordinacijskega odbora za razvijanje in uveljavljanje socia- 
listične solidarnosti pri Predsedstvu Republiške konference Socialistične zve- 
ze delovnega ljudstva, razpravo na seji Odbora tega zbora za družbenopoli- 
tični sistem ter stališča, mnenja in predloge, izražene na današnji seji zbora. 

Zeli kdo razpravljati o predlaganem sklepu? (Ne.) Ker1 ne želi nihče raz- 
pravljati o predlaganem sklepu, dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdor 
je za predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko). Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani 
sklep. 

Prehajam na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o pripravi in sprejetju družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 
1981 do leta 1985. 

Predlog odloka je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pred- 
log odloka sta obravnavala Odbor tega zbora za družbenoekonomske odnose 
in Zakonodajno-pravna komisija. Predlog odloka in poročilo Odbora ste pre- 
jeli. Danes ste prejeli še poročilo zakonodajno-pravne komisije. 

Odbor za družbenoekonomske odnose predlaga v svojem poročilu pred- 
log stališč, ki naj bi jih Družbenopolitični zbor sprejel na podlagi 72. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije in 19. člena poslovnika Družbenopolitič- 
nega zbora. 

K obravnavi te točke dnevnega reda smo povabili predstavnike Zavoda 
SR Slovenije za družbeno planiranje. Obveščam vas, da sta na seji prisotna 
tako predsednik Republiškega komiteja za družbeno planiranje in informacij- 
ski sistem ter član Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije tovariš Jože Za- 
konjšek kot tudi pomočnik direktorja Zavoda SR Slovenije za družbeno pla- 
niranje tovariš Zivko Pregl. 

Zeli predstavnik predlagatelja uvodno besedo? (Da.) Besedo ima tovariš 
Jože Zakonjšek! 

Jože Zakonjšek: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! Dovolite mi, da dodam k tej točki in k osnutku odloka o pripravi 
družbenega plana Jugoslavije nekaj splošnih in konkretnih ugotovitev. 

Menim, da s sprejetjem odloka o pripravi in sprejetju družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje od 1981. do 1985. leta in družbenega plana Jugo- 
slavije za isto obdobje, v skladu z zakonom o temeljih sistema družbenega 
planiranja in o družbenem planu Jugoslavije, začenjamo proces sočasne pri- 
prave planskih aktov in dokumentov za naslednje srednjeročno obdobje. Ve- 
lja opozoriti, da bo sočasno potekala tudi priprava in izdelava dolgoročnih 
planov v Sloveniji in Jugoslaviji, priprave obrambnih planov po odloku Pred- 
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sedstva SFR Jugoslavije, v Sloveniji pa še posebej teče priprava prostorskih 
planov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in Zvezni izvršni svet bosta v skladu 
z zakonom in tem odlokom sprejela tudi program dela, v katerem bodo pod- 
robneje opredeljene naloge in aktivnosti, tako na ravni republike kot na zvezni 
ravni. Velja pa opozoriti, da bodo morali programe aktivnosti sprejeti tudi 
vsi drugi samoupravni in družbeni nosilci planiranja, skratka vsi udeleženci 
v pripravi srednjeročnih in dolgoročnih planov. Prav tako bomo v okviru SZDL 
sprejeli tudi program družbene aktivnosti, s katerim naj bi usmerjali in ko- 
ordinirali družbeno in politično aktivnost vseh samoupravnih in družbenih 
subjektov pri pripravi in izdelavi novih srednjeročnih planov, zlasti pa zago- 
tavljali dosledno uveljavljanje določb novega sistema samoupravnega in druž- 
benega planiranja. 

Takšno zahtevo upravičuje dejstvo, da imamo že dve leti zakon o temeljih 
sistema družbenega planiranja, da smo si v tem času nabrali precej izkušenj 
pri oblikovanju samoupravnih planskih dokumentov, pri sprejemanju planov 
in da te izkušnje lahko s pridom uporabimo tudi pri pripravi naslednjega sred- 
njeročnega plana, da bo nadalje tudi v naši republiki sprejet zakon o sistemu 
družbenega planiranja in o družbenem planu Socialistične republike Slovenije, 
da bosta predložena in tudi sprejeta skupna minimalna metodologija in mini- 
mum skupnih kazalcev kot metodološka osnova za potrebno skladnost pri plani- 
ranju, da smo v republiki v zadnjih letih dosegli določen napredek pri obli- 
kovanju metodologije planiranja na novih osnovah, da je bilo zagotovljeno in 
še vedno poteka dokaj intenzivno sodelovanje tudi z občinami in da so se 
tudi v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela intenzivno uvelja- 
vile funkcija planiranja kot nova trajna oblika zagotavljanja njihovih posebnih 
in skupnih interesov. 

Menim, da je nemajhnega pomena tudi dejstvo, da so se v aktivnost na 
področju uveljavljanja novega sistema planiranja vključili tudi prek raznih 
posvetov, simpozijev in podobno, znanstveni inštituti in strokovna društva, 
kar vse prispeva k boljši strokovni podlagi pa tudi boljši strokovni klimi za 
uveljavljanje novih oblik planiranja, ki jih opredeljuje zakon. Več bo o tem 
govora, ko bomo v tej skupščini razpravljali o predlogu za izdajo zakona o si- 
stemu družbenega planiranja. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da so aktivnosti, o katerih 
sem govoril, seveda ob nadaljnji intenzivni graditvi družbenoekonomskih od- 
nosov na temelju novih sistemskih ureditev, zlasti z uveljavo zakona o zdru- 
ženem delu in drugih sistemskih zakonov, ugodna osnova, da planiranje in pri- 
prava novih srednjeročnih planov dosledno temeljita na novem sistemu druž- 
benega planiranja. 

Takšno usmeritev bo treba dosledno uveljavljati v vseh fazah priprave 
in sprejemanja družbenih planov. Po naši oceni je v tem trenutku bistveno, 
da se takoj in brez odlašanja opravijo temeljite analize doseženega razvoja, 
analize problemov, s katerimi se v dosedanjem razvoju srečujemo in na tej 
osnovi ugotovijo tudi možnosti in okviri razvoja za naslednje srednjeročno, v 
določenem smislu pa tudi za dolgoročno obdobje, da se na tej podlagi v teme- 
ljnih organizacijah, krajevnih skupnostih, samoupravnih interesnih skupnostih, 
občinah in seveda v republiki in v federaciji pristopi k izoblikovanju smernic 
za izdelavo planov in da se predvsem v samoupravni družbeni bazi, oprede- 
lijo tudi elementi za sporazumevanje o skupnih in širših interesih na vseh rav- 
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neh in da se na teh osnovah pričenjajo oblikovati osnutki samoupravnih spo- 
razumov o temeljih planov, v katerih naj bi, predvsem v družbeni bazi, delavci 
v temeljnih organizacijah definirali skupne interese pri ustvarjanju in raz- 
polaganju z dohodkom, zlasti pa v znatno večji meri in bolj intenzivno kot do- 
slej uveljavljali združevanje sredstev in dela kot temeljni družbenoekonomski 
odnos pri zagotavljanju skupnih in širših družbenih interesov. Ti samoupravni 
sporazumi o temeljih planov in dogovori o temeljih družbenih planov naj po- 
stanejo tudi dejanska podlaga za oblikovanje planov na vseh ravneh. Ce se 
bomo dosledno držali teh temeljnih izhodišč in načel sistema, bodo sprejeti plani 
dejansko izražali celovit interes delavcev in delovnih ljudi in dali tudi opti- 
malne usmeritve za razvoj v naslednjem obdobju, upoštevaje seveda objektivne 
okoliščine in možnosti, v katerih se bo uveljavljal razvoj v naslednjem pet- 
letnem obdobju. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je včeraj obravnaval poročila odborov 
prav tako tudi poročilo Zakonodajno-pravne komisije, in sprejema ugotovitve 
in pripombe. Menimo, da jih je treba dosledno uveljaviti v programu dela in 
v programu aktivnosti. Prav tako sprejemamo tudi opozorila glede rokov, če- 
prav ugotavljamo, da so v osnovi roki, ki jih določata osnutek zveznega od- 
loka in predlog odloka v republiki, usklajeni. Potrebno pa je to skladnost ope- 
rativno zagotoviti v delovnem programu, predvsem v tem smislu, da se plani 
sprejemajo praviloma istočasno, da pa bi v republiki vendar poskušali pred- 
ložiti osnutek družbenega plana nekoliko pred predložitvijo osnutka zveznega 
plana, da bi lahko v razpravi v delegatski bazi ugotovili predvsem osnovne 
usmeritve v razvoju in tudi pogojenost tega razvoja z rešitvami na zvezni 
ravni, predvsem z dogovori, ki naj se sklenejo glede skupnih elementov pri 
zagotavljanju celovitosti reprodukcije, glede skupnih osnov kreditne politike, 
devizne in monetarne politike, glede politike zadolževanja, glede skladnejšega 
regionalnega razvoja oziroma hitrejšega razvoja manj razvitih republik in 
pokrajin, glede zagotavljanja razvoja Jugoslovanske ljudske armade in po- 
dobno, skratka pri tistih segmentih, ki so po zakonu sestavni del dogovorov 
na zvezni ravni in na tej osnovi tudi sestavni del družbenega plana Jugoslavije. 

Menim, da velja še naprej vztrajati, na zahtevi k prehodu na ekonomsko 
leto. Seveda se je zato treba organizacijsko pripraviti. Zato naj bi ta vpra- 
šanja proučili do sprejetja programov in se potem v tej smeri tudi odločili. 

Nazadnje, strinjamo se s tem, da se črta drugi odstavek 6. člena predloga 
odloka, kot predlaga Zakonodajno-pravna komisija. 

Prosim, da zbor predlaga ostalima zboroma, da se sprejme predlog odloka 
o pripravi in sprejetju družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1981 
do leta 1985, prav tako pa, da pooblasti delegacijo v Zboru republik in po- 
krajin, da glasuje za ustrezen odlok o pripravi in sprejetju družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje od leta 1981 do leta 1985. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomi je: Hvala lepa, tovariš Zakonjšek! Odbor 
tega zbora za družbenoekonomske odnose ni še končal svojega dela, je pa 
predlagatelj stališč za obe ti točki dnevnega reda, o katerih bomo razpravljali. 
Zato odrejam 20-minutni odmor. Opozarjam delegate, da nas je na seji že 
zelo malo in da bi se morali disciplinirati in ne odhajati s seje pred njenim 
koncem, ker predvidevam, da bomo po odmoru zelo hitro zaključili sejo. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.15 in se je nadaljevala ob 11.40.) 
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Predsednica Tina T o m 1 j e : Tovariši delegati! Vračamo se na 2. t o č - 
dnevnega reda, k sprejemanju stališč k osnutku zakona o združe- 

vanju kmetov. 

Prosim poročevalko Odbora tega zbora za družbenoekonomske odnose 
tovarisico Majdo Naglostovo, da sporoči zboru spremembe in dopolnitve sta- 
lisc, ki jih je zboru predlagal ta odbor. 

Majda N a g 1 o s t : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši de- 
legati! 

Odbor se je v tem času sestal in sprejel spremembe in dopolnitve stališč k 
osnutku zakona o združevanju kmetov, in sicer v tejle obliki: 

'!• točka predloga stališč se spremeni tako, da se začne s tretjim stavkom 
e točke, dosedanja prvi m drugi stavek 1. točke pa postaneta drugi odstavek 

-i • rocK0a 

Ce želite, bom prebrala te dopolnitve? Ali je to potrebno? Ste razumeli? 
(Da.) 

2. točka predloga stališč se spremeni tako, da se glasi: »Na kongresu Zve- 
ze sindikatov je bilo sprejeto, da so združeni kmetje lahko člani sindikata. 

Glede na to, da ima Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije že po 
svoji družbenopolitični funkciji obveznost aktivno sodelovati v procesu zdru- 
ževanja, m potrebno posebej v zakonu opredeljevati njene funkcije.« 

Dosedanja 3. točka postane drugi odstavek 2. točke. 
Dosedanja 4. točka postane 3. točka. 
Dosedanja 5. točka postane 4. točka in se spremenjena glasi: »V osnutku 

zakona o združevanju kmetov je ostalo odprto vprašanje 43. člena, ali se 
kmetje — lastniki gozdov obvezno združujejo v temeljno organizacijo' koope- 
rantov ali pa naj še naprej takšno združevanje temelji na prostovoljnosti. 

Družbenopolitični zbor meni, naj se ta problematika uredi v spremembi 
zakona o gospodarjenju z gozdovi, ki mora zagotoviti smotrno gospodarienie 
z vsemi gozdovi.« 

Dosedanje 6., 7., 8. in 9. točka postanejo 5., 6., 7. in 8. točka. 
Nova 8. točka se glasi: »Predloženi osnutek zakona v .119. členu utemeljeno 

omogoča oblikovanje skladov rizika in njihovo uporabo tudi za skupno zava- 
rovanje zoper škodo. Družbenopolitični zbor meni, da sta način in obseg zava- 
rovanja širšega družbenega pomena in je zato treba vključiti v politično 
akcijo ne le zadružne organizacije, Zadružno zvezo ter kmete, ampak je treba 
zagotoviti tudi aktivno sodelovanje zavarovalne skupnosti.« 

Namreč poudariti moram, da je bilo že prej na seji Odbora sprejeto mne- 
nje, da tega m moc razumeti tako, naj bi pri tem sodelovala zavarovalna 
skupnost s svojimi sredstvi. 

Doda naj se nova 9. točka, ki se glasi: 

"Pn pripravi predloga zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
upošteva predloge in mnenja, izražena na seji Družbenopolitičnega zbora« 
Hvala lepa. 

Predsednica T i n a T o m 1 j e : Hvala lepa. Ima morda kdo od delegatov 
kakšno mnenje o tem oziroma hoče razpravljati o predlaganih dopolnitvah? 
Besedo ima tovariš Zoran Polič! 

26* 
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Zoran Polič: Imam pripombo le k 2. točki. Predlagam, da besedilo 
te točke zelo poenostavimo. Odboru predlagam, da umakne prvi del svoje ugo- 
tovitve, ker menim, da ne more biti stališče zbora, da je sindikat sklenil to 
in to. Ne more zbor enostavno prevzeti sklep sindikata kot svoje stališče, pa 
tudi nas ni nihče vprašal o tem, kaj sindikat meni o tem vprašanju. 

Predlagam, da 2. točka vsebuje le del, ki ga je citirala tovarišica Naglo--, 
stova, namreč da je funkcija Socialistične zveze delovnega ljudstva opredeljena 
z ustavo in se ji ne morejo s posameznimi zakoni posebej določati naloge. 
To naj bi bilo stališče tega zbora. S tem bi iz besedila osnutka zakona na 
treh mestih, ki sem jih tudi citiral, izpadla Socialistična zveza delovnega ljud- 
stva, in sicer povsod tam, kjer naj bi bila po zakonu udeležena kot partner 
dogovarjanja. V zvezi s prvim delom stališča v 2. točki pa naj sindikati zase 
rešijo tako, kot so sklenili na svojem kongresu. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Želi še kdo razpravljati? Besedo ima to- 
variš Ivan Godec! 

Ivan Godec: Podpiram to, kar je rekel tovariš Zoran Polič. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. 
Tovarišica Naglostova, bi bili tako prijazni in prebrali drugi del 2. točke 

predloga stališč! 

Majda Naglost: To pomeni, da se 2. točka predloga stališč spremeni 
in se glasi: 

»Glede na to, da ima Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije že 
po svoji družbenopolitični funkciji obveznost aktivnega sodelovanja v proce- 
su združevanja, ni potrebno posebej v zakonu opredeljevati njene funkcije.« 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati o 
predlogu sprememb in dopolnitev? (Nihče.) 

Ker ne želi nihče več razpravljati o predlogu sprememb in dopolnitev 
predloga stališč, dajem predlog za dopolnitev predloga stališč na glasovanje. 

2. točka stališč se spremeni tako, da se glasi: »Glede na to, da ima Sociali- 
stična zveza delovnega ljudstva Slovenije že po svoji družbenopolitični funk- 
ciji obveznost aktivnega sodelovanja v procesu združevanja, ni potrebno po- 
sebej v zakonu opredeljevati njene funkcije.« 

Ima kdo kakšen spreminjevalni ali dopolnilni predlog? (Nihče.) 
Glasujemo o predlogu sprememb in dopolnitev predloga stališč Odbora 

tega zbora za družbenoekonomske odnose. Kdor je za te spremembe in do- 
polnitve, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko). Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog spre- 
memb in dopolnitev predloga stališč. 

Dajem na glasovanje predlog stališč k osnutku zakona o združevanju 
kmetov, skupaj s spremembami in dopolnitvami. Kdor je za predlog, naj 
prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog sta- 
lišč k osnutku zakona o združevanju kmetov, skupaj s sprejetimi sprememba- 
mi in dopolnitvami. 
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S tem smo zaključili 2. točko dnevnega reda. 

Nadaljujemo delo v zvezi s 4. točko dnevnega reda, o kateri smo 
že poslušali uvodno poročilo predlagatelja. 

Želi poročevalec Odbora tega zbora za družbenoekonomske odnose dopol- 
niti poročilo Odbora? (Ne želi.) 

Ali želi poročevalec Zakonodajno-pravne komisije dopolniti poročilo Ko- 
misije? (Ne želi.) 

Pričenjam z razpravo. Kdo želi razpravljati? Besedo ima tovariš Vlado 
Janžič! 

Vlado Janžič: Imam vprašanje, ki ga ni treba šteti za delegatsko 
vprašanje, ampak kot vprašanje, na katerega bi morda lahko že sedaj odgo- 
voril tovariš Zakonjšek. 

Zanima me namreč, kolikšni stroški so predvideni za pripravo družbene- 
ga plana Slovenije. Gotovo je, da so ti stroški predvideni. To vprašujem iz 
povsem določenega razloga. Namreč v 2. točki predloga stališč, ki naj bi jih 
danes sprejel Družbenopolitični zbor, je govora o glavnih ciljih družbenega 
plana. 

Prvo, menim, da so ti glavni cilji, ki so opredeljeni, precej pomanjkljivi. 
Družbeni plan naj bi vendar med glavne cilje vključil obravnavo nekaterih 
vprašanj, ki pa v predlogu stališč niso navedena. Med njimi naj samo ome- 
nim vprašanje zaposlovanja, ki na sploh gledano v Sloveniji ni pereče vpra- 
šanje. Gledano z vidika nekaterih regij ali nekaterih občin pa je to vendarle 
zelo pereče in zelo pomembno vprašanje. 

Da ne bi tudi prihajalo na primer do takih absurdnih situacij, da bi mor- 
da za pripravo določenega gradiva o planiranju porabili ogromna sredstva, 
medtem, ko na drugi strani ne bi morda teh sredstev namenili za odpiranje 
na primer ključnih delovnih mest. Tako se skratka zavzemam torej za to, da 
bi se priprave tega združenega plana resno lotili po predvidenem postopku, 
da pa ne bi pri tem pretiravali. Po drugi strani pa, kot sem že omenil, hkrati 
dajem pripombo k 2. točki predloga stališč v tem smislu, da jo je treba razširiti 
še z vsemi tistimi drugimi elementi, ki so navedeni kot glavni cilji plana, med 
katerimi je tudi vprašanje zaposlovanja. 

Menim namreč, da bi se morala naša družbena akcija, in tudi konec kon- 
cev politična akcija, izraziti v samem družbenem planu s tem, da v naslednjih 
šestih oziroma sedmih letih v Sloveniji v vseh regijah in občinah odpravimo 
problem zaposlovanja, ki, kot pravim, gledano z vidika celotne Slovenije, ni 
problem. Nasprotno, primanjkuje nam delavcev, predvsem kvalificiranih de- 
lavcev v proizvodnih dejavnostih in drugje. Po drugi strani pa imamo, kot 
sami veste, vendar nekatera manj razvita območja, v zvezi s katerimi pa je 
ta problem zelo pereč. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? Be- 
sedo ima tovariš Aleksander Varga! 

Aleksander Varga: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši 
delegati! Sicer me k razpravi ni spodbudilo to, kar je govoril tovariš Janžič, 
ampak to, da se malo razmišlja o tem. Prej smo se na široko pogovarjali in 
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razpravljali o zakonih, ki predvidevajo nadaljnji razvoj naše kmetijske poli- 
tike na sploh. 

Naša kmetijska politika bo vsekakor v Pomurju povzročila še nadaljnja 
razslojevanja velikega dela kmečkega prebivalstva, ki je še pretežno v zasebni 
kmetijski proizvodnji, da bo vedno bolj in bolj prehajalo v delavski oziroma 
v tako imenovani čisti delavski razred, kar1 dejansko povzroča tudi to, da bo 
že pri obstoječem pomanjkanju delovnih mest vsekakor še večji pritisk na to, 
da bo čimveč ljudi iskalo zaposlitev v industriji. 

To je po mojem mnenju prav, ker pač družbeni sektor gotovo daje več- 
j° proizvodnjo, kar pa je vsekakor povezano s tem, o čemer je govoril tovariš 
Janžič, da vseh teh elementov ne upoštevamo v predlogu stališč. 

Pri nadaljnjem razvoju Slovenije moramo upoštevati, kot sem prej raz- 
lagal, da je še danes pomanjkanje delovnih mest v Pomurju in da so številni 
ljudje v tujini, naj to hočemo ali nočemo. Menim, da moramo, ker nas razvoj 
sili v to, reči, če se le da, da gre za nadaljnje razslojevanje kmečkega pre- 
bivalstva in da še obstoječa delovna sila pritiska na delovna mesta. Ne pred- 
lagam nobenih formulacij, ampak le predlagam, da je treba to ponovno pro- 
učiti in tudi primerno upoštevati pri nadaljnjem razvoju, ker so bili že v 
dosedanjem družbenem planu, če se dobro spomnim, za obdobje od 1976 do 
1981. leta, ti elementi dejansko upoštevani. Dobro pa vemo, da vse tisto, kar 
je takrat bilo sprejeto, še daleč ni uresničeno. Zaradi tega je treba ta vpra- 
šanja še naprej upoštevati in tudi o njih pri planiranju razmišljati. 

Predsednica Tina Tomlje: Kdo še želi razpravljati? Tovariš Zakonj- 
šek, ali boste dopolnili svojo razpravo? (Da) Besedo ima tovariš Jože Zakonj- 
šek! 

Jože Zakonjšek: Dal bom le informacijo v zvezi z vprašanjem 
tovariša Janžiča glede stroškov, ki so predvideni v okviru proračuna. 

Kot vam je znano, smo z odlokom o dolgoročnem planu predvideli za 
to leto 500 milijonov starih dinarjev za pripravo študij o dolgoročnem planu. 
Moram reči, da niti dinar teh sredstev še ni aktiviran, ker se pripravlja pro- 
gram študij. Predviden je razgovor z inštituti, Gospodarsko zbornico Slovenije 
in drugimi ter Raziskovalno skupnostjo Slovenije, da ugotovimo, katere te- 
meljne študije bo treba pripraviti tako za srednjeročni kot tudi za dolgoročni 
plan, da bi na tej osnovi sklepali pogodbe z inštituti in tako bi dobili znan- 
stveno-strokovno osnovo za dolgoročne in srednjeročne usmeritve, ki bodo 
podlaga za pripravo ustreznih planskih dokumentov. 

V izhodiščih proračuna za 1979. leto, ki bodo predložena, je sedaj pred- 
videno, da bi za naslednje leto porabili za pripravo srednjeročnega plana 800 
milijonov starih dinarjev, za pripravo dolgoročnega plana pa 500 milijonov 
starih dinarjev. Skratka, gre za predvidena sredstva v višini ene milijarde 
in 300 milijonov starih dinarjev, ki jih bo treba na osnovi sprejetega in do- 
govorjenega programa aktivirati. To očitno nebodo vsa sredstva, ki naj bi jih 
republika prispevala kot svoj delež k spodbuditvi vseh študij, in sicer od raz- 
iskovalnih nalog na področju uresničevanja mednarodne delitve dela, na pod- 
ročju razvoja agrokompleksa in glede številnih drugih vprašanj, ki so še od- 
prta, do določenih študij glede same metodologije planiranja in informacij- 
skega sistema. Vsa ta sredstva se bodo porabila po posebnem programu, ki 
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bo moral biti sprejet v okviru programa dela za pripravo srednjeročnega in 
dolgoročnega plana. 

Posebnost našega programa je, za razliko od zveznega, tudi v tem, da 
ne ločujemo programa na dolgoročni in srednjeročni del, ampak gre za ce- 
lovit program aktivnosti pri pripravi srednjeročnega plana in dolgoročnih 
planov, vključno s prostorskimi plani. Tako bo tudi dosežena določena sklad- 
nost raziskovalni aktivnosti. 

Predsednica Tina Tomlje: Zeli še kdo razpravljati? Potrebna bo 
opredelitev predlagatelja stališč Odbora tega zbora za družbenoekonomske 
odnose glede na predlog, ki ga je dal tovariš Janžič. Se boste tovarišica Na- 
glostova opredelili do tega predloga? V Predsedstvu smo se dogovorili o tem, 
da pomagamo to rešiti. Besedo ima tovariš Vlado Janžič! 

Vlado Janžič: Moja misel je bila, naj se bodisi celovito opredelijo 
glavni cilji tega plana ali pa naj se to sploh izpusti. Sedaj to ni zajeto v celoti. 
Le tri točke navajajo glavne cilje razvoja. Ti so: stabilizacija, zunanja trgovi- 
na in produktivnost. Ze vrstni red teh ciljev ni najustreznejši. Na prvo mesto 
bi dal produktivnost in nato preostala dva. Manjkajo pa še nekateri elementi. 
Omenil sem le enega, in sicer zaposlovanje. 

Predsednica Tina Tomlje: Predsedstvu bi pomagal Odbor tega zbora 
za družbenoekonomske odnose, če bi predlagal kar črtanje 2. točke pred- 
loga stališč po predlogu tovariša Janžiča. 

Zadnji stavek 2. točke bi pripojili k 1. točki pri čemer ne bi omenjali 
teh treh področij, ker to ni celovita opredelitev. Vendar pa bi ostal stavek 
v 1. točki: »Sama vsebina planov bo morala biti takšna, da ne bo predvidela 
samo gibanje proizvodnje, ampak bo opredelila tudi nadaljnji socialni raz- 
voj.« 

Ali se želi kdo opredeliti do tega predloga? Tovariši delegati, prosim, 
da se prijavite k besedi in poveste svoja stališča, da bomo lahko zaključili 
obravnavo te točke dnevnega reda! Besedo ima tovariš Marko Bule! 

Marko Bule: Menim, da je predlog, ki ste ga vi povedali, tovari- 
šica predsednica, ustreznejši, ker je res, da ne bi bilo prav, če bi omenjali le 
te tri elemente, kajti tudi drugi elementi so pomembni za koncipiranje pro- 
grama, med njimi tudi zaposlovanje. Zato menim, da je predlog, ki ga daje 
Predsedstvo, ustreznejši in bi ga kazalo sprejeti. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala! Kdo še želi razpravljati o predla- 
gani spremembi? Besedo ima tovariš Stane Mar kič! 

Stane Markič: Če bi poskušali najti formulacijo, bi lahko navedli, 
da bi že sama vsebina planov morala jasno opredeliti cilje. V zvezi s tem ne bi 
predvideli le gibanja proizvodnje, ampak opredelili tudi celoten nadaljnji druž- 
beni razvoj. Namreč, povedali bi, da je treba v planu jasneje opredliti te- 
meljne cilje, ki pa naj bi bili povezani s celotnim družbenim razvojem. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Še kdo želi besedo? Naj po- 
skusim oblikovati stavek, ki ga je sugeriral tovariš Stane Markič k 1. točki, pri 
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čemer bi 2. točka odpadla: Vsebina planov bi morala biti takšna, da ne bi pred- 
videla le gibanja proizvodnje, ampak bi opredelila celoten družbenoekonomski 
in socialni razvoj. 

Zoran Polič: Nekaj pri tem podtikamo Izvršnemu svetu, in sicer, da 
je razmišljal le o proizvodnji. Menim, da mora odpasti vsaj prvi del, kjer re- 
čemo, naj bo ta plan tak, da bo zajemal celoto družbenopolitičnih in socialnih 
vprašanj. To besedilo bi postavili pozitivno, ne pa ugotovitev, da je nekdo hotel 
nekaj drugega. 

Predsednica Tina T o m 1 j e : Vključujem se v razpravo. Menim, če 
bomo dodali tako splošno formulacijo, da ne bomo v bistvu nič povedali. Potem 
je boljše, da izpustimo celotno točko. Dan je bil predlog, da se črta celotna 2. 
točka v stališčih, ki jih je predlagal Odbor tega zbora za družbenoekonomske 
odnose. Prosim, ali želi kdo o tem predlogu razpravljati? (Ne.) 

Dajem predlog spremembe predloga stališč, ki ga je predlagal Odbor tega 
zbora za družbenoekonomske odnose, na glasovanje. Pri tem naj se črta 2. 
točka in spremeni vrstni red preostalih točk. Kdor je za ta predlog, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da jel Družbenopolitčni zbor soglasno sprejel spremembo 
predloga stališč. 

Dajem na glasovanje predlog stališč k predlogu odloka o pripravi in spre- 
jetju družbenega plana Socialistične republike Slovenije za obdobje od leta 
1981 do leta 1985, skupaj s spremembo. Kdor je za ta predlog, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delgati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog stališč 
k predlogu odloka o pripravi in sprejetju družbenega plana Socialistične re- 
publike Slovenije za obdobje od leta 1981 do leta 1985, skupaj s sprejetimi 
spremembami in dopolnitvami. 

Prehajam na 5. točko dnevnega reda, to je na osnutek odloka o 
sprejetju družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1981 do leta 1985 
in o določitvi roka za predložitev osnutka oziroma predloga družbenega plana 
Jugoslavije Skupščini Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

Osnutek odloka je predložil Zbor republik in pokrajin Skupščine Sociali- 
stične federativne republike Jugoslavije. Osnutek odloka sta obravnavala Od- 
bor tega zbora za družbenoekonomske odnose in Zakonodajno-pravna komisija. 
Osnutek odloka, poročilo Odbora ter mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije ste prejeli. Danes ste prejeli tudi poročilo Zakonodajno-pravne 
komisije. 

K obravnavi te točke dnevnega reda so bili povabljeni isti tovariši kot k 4. 
točki dnevnega reda. Uvodno besedo predlagatelja ste slišali. Želi predstavnik 
Odbora tega zbora za družbenoekonomske odnose dopolniti stališča Odbora? 
(Ne želi.) Želi besedo predstavnik Zakonodajno-pravne komisije? (Ne želi.) 

Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Marko Bule! 

Marko Bule: Stališča, ki jih predlaga Odbor tega zbora za družbeno- 
ekonomske odnose, naj bi zbor sprejel ob upoštevanju ene same spremembe. 
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Menim namreč, da bi verjetno v predzadnjem odstavku teh stališč lahko iz- 
pustili ugotovitev: »Za pravočasen podpis samoupravnih sporazumov in druž- 
benih dogovorov o temeljih planov v združenem delu bi bilo potrebno opraviti 
prehod na ekonomsko leto«. Menim, da ni razlog za prehod na ekonomsko leto 
pravočasen podpis samoupravnih sporazumov. O prehodu na ekonomsko leto je 
treba posebej razpravljati in uporabiti drugačno obrazložitev kot pa citirano. 
Zaradi tega predlagam, da se to izpusti iz besedila stališč. 

Predsednica Tina Tomi j e : Tovariš Bule, gre za stališča k predlogu 
odloka o izdelavi republiškega družbenega plana? 

Marko Bule: Ne, pač pa za navedbo v poročilu k osnutku odloka o 
sprejetju družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1981 do leta 1985 
in o določitvi roka za predložitev osnutka oziroma predloga družbenega plana 
Jugoslavije Skupščini SFR Jugoslavije. 

Predsednica Tina Tomlje: Tega besedila, ki ga citiraš, ni v stališčih. 

Marko Bule: Gre za poročilo Odbora tega zbora za družbenoekonom- 
ske odnose, ki predlaga stališča Družbenopolitičnemu zboru. Samo, ker se po- 
gosto ugotovitve odbora prenašajo v stališča zbora, opozarjam, naj se to iz tega 
poročila izpusti in da tega ne kaže povzeti v stališču zbora, ker menim, da to ni 
s tem utemeljeno. To je prvo. 

Kot drugo naj omenim, da bi bilo prav v stališčih tega zbora, poleg teh 
dveh navedb, ki jih predlaga Odbor tega zbora za družbenoekonomske odnose, 
nekatera vprašanja še bolj izpostaviti. Namreč menim, da bi bilo ustrezno, če 
bi vendar v stališčih zbora ugotovili, skladno z uvodno obrazložitvijo tovariša 
Zakonjška, da je treba plane samoupravnih organizacij in skupnosti ter druž- 
benopolitičnih skupnosti pripraviti na podlagi zakona o temeljih sistema druž- 
benega planiranja. Z delovnim programom pa bi zagotovili, da bo družbeni 
plan Jugoslavije temeljil na poprej sklenjenih dogovorih o temeljih plana Ju- 
goslavije republik in avtonomnih pokrajin ter samoupravnih sporazumih orga- 
nizacij združenega dela in drugih samoupravnih organizacij, da bi se v naj- 
večji možni meri eliminirala neskladnost pri uresničevanju sistema družbenega 
planiranja. Tudi za sedanje obdobje velja, da je prav, da se sprejme tako 
stališče. 

Rekel sem tudi, naj se to zagotovi z delovnih programom, ki se sprejema 
sočasno. Namreč, pred seboj imamo tudi obdobje kontinuiranega planiranja. 

Kot naslednje predlagam, naj bi bil delovni program koncipiran tako, da 
bi pripomogel k ustvarjanju takih razmer, da bo potekalo sporazumevanje in 
dogovarjanje o temeljih planov samoupravnih organizacij in skupnosti ter druž- 
benopolitičnih skupnosti glede vsebine in postopka v skladu s sistemskimi re- 
šitvami. 

Z delovnim programom naj se določijo elementi dogovora ali dogovorov o 
temeljih družbenega plana Jugoslavije za razvoj dejavnosti, ki so posebnega 
pomena za uresničevanje celotne razvojne politike v času od leta 1981 do leta 
1985, kot tudi dogovorov za uresničevanje politike spodbujanja razvoja manj 
razvitih, v pogojih zunanjetrgovinske menjave, o politiki zadolževanja, Jugo- 
slovanski ljudski armadi in tako naprej, o čemer je govoril tudi tovariš Zakonj- 
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šek. Predlagam, da se to vključi v stališča, kar bo pripomoglo k uresničevanju 
načela o istočasnem planiranju. Določili naj bi se tudi roki, ki jih navaja zakon. 

Menim, da bi bilo treba prav eksplicitno opredeliti stališče in ne le, kot 
navaja Odbor, podpreti predlog, da Skupščina SFR Jugoslavije določi tudi te- 
meljne smernice in okvire ekonomske politike za naslednje srednjeročno ob- 
dobje, hkrati pa predlaga, da je to treba storiti istočasno s sprejetjem odloka 
oziroma neposredno potem, in sicer tako, da bi te smernice upoštevali nosilci 
planiranja pri pripravi samoupravnih sporazumov in dogovorov o temeljih 
planov. 

Zlasti je pomembno natančno določiti pomen, vsebino in nosilce programa 
družbene aktivnosti za pripravo srednjeročnih planov razvoja in družbenega 
plana Jugoslavije od leta 1981 do leta 1985, še posebej, ker bi ta dokument 
moral pretežno obravnavati pomen in smisel samoupravnega sporazumevanja 
in dogovarjanja o temeljih planov, ne bi se pa smel ukvarjati z razlago si- 
stema, kar se pogosto dogaja. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? 

Marko Bule: Opravičujem se. Še nekaj bom omenil. Menim, da bi tako 
oblikovana stališča pomagala pri koncipiranju programa aktivnosti, o katerem 
sem prej govoril, kar bi prispevalo, da bi se vendar ta sistem planiranja bolj 
razvil. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? 
Prosim, besedo ima tovariš Zoran Polič! 

Zoran Polič: Samo formalno. Predlagam, da sprejmemo ta dva skle- 
pa, ki ju je predložil odbor. Prvič, da soglašamo z osnutkom tega odloka in dru- 
gič, da dodamo nov odstavek, ki bi se glasil: »Ob tem pa sprejema Družbeno- 
politični zbor naslednja stališča: ...»•Menim, da je vse to, kar je navedel to- 
variš Bule, sprejemljivo, ker bo le pomagalo delegaciji, če bi to podprla tudi 
preostala dva zbora, pri njenem nadaljnjem delu za uskladitev stališč v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 

Predsednica Tina Tomlje: Kdo še želi razpravljati? Predsedniki zbo- 
rov smo imeli namen predlagati, da se vsa razprava upošteva in da se na pod- 
lagi tega sestavi poročilo, ki je priloženo tem stališčem. Ce pa se sprejme pred- 
log obeh delegatov, pa je nekaj problemov glede oblikovanja teh stališč. 

Kdo želi razpravljati? Besedo ima tovariš Marko Bule! 

Marko Bule : Menim, da bi' bilo prav, da so stališča, ki sem jih pred- 
lagal, napisana kot mnenja delegatov, sprejeta v zborih te skupščine in na- 
vedena v aktu, ki ga bo podpisal predsednik te skupščine in ki bo poslan 
Zboru republik in pokrajin. 

Predsednica Tina Tomlje: Besedo ima tovariš Stane Mar kič! 

Stane Markič: Soglašam, da zbor sprejme stališča, ki jih je pred- 
lagal Marko Bule. Seveda bi bilo treba v določenem smislu spremeniti 2. 
točko, namreč tako, da se daje delegaciji pooblastilo, da uveljavlja stališča 
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zbora, z dopolnitvijo, da morda uveljavi tudi stališče, da se pri programu 
družbene aktivnosti za pripravo družbenega plana Jugoslavije opredeli vsebina 
pripomb. S tem stališčem naj bi zbor vsebinsko soglašal. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa! Kdo še želi razpravljati? Me- 
nim, da ni nobenega dvoma, da se kdo ne bi strinjal s predlogi. Marko, gre 
samo za to, ali oblikujemo to kot stališča zbora ali pa se to povzame v poročilu 
iz razprave. 

Zoran Polič: Naj povem nekaj iz svoje prakse. Ce bi bilo to le mnenje 
v poročilu, tega ne bi dobila delegacija v zboru kot akt, ki ga mora posredo- 
vati preostalim delegacijam. Če pa je to sestavni del akta, in sicer kot sklep in 
stališča, da zbor soglaša z osnutkom odloka, ki ga podpiše predsednik te skup- 
ščine, moramo tak akt posredovati vsem delegacijam in smo vezani na ta sta- 
lišča. Moramo jih upoštevati pri sestavljanju aktov v nadaljnji fazi. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala! Se kdo? Besedo ima predstavnik 
Odbora tega zbora za družbenoekonomske odnose! 

Majda Naglost: (iz klopi) To naj bo Zboru republik in pokrajin po- 
sredovano v obliki, ki jo je predlagal tovariš Polič. 

Predsednica Tina Tomlje: V tem primeru bo treba prekiniti sejo 
zbora, da bi Odbor tega zbora za družbenoekonomske odnose skupaj s tovarišem 
Bulcem pripravil predlog stališč, ki bi ga zbor sprejel. 

Zoran Polič: Bi tovariš Bule morda še enkrat povedal vsebino teh 
stališč, da bi jih lahko zbor sprejel. Stilske pomanjkljivosti naj nas ne motijo. 

Predsednica Tina Tomlje: Tega ni potrebno brati, ker je bilo to 
razločno povedano in ker je posneto na trak. Gre le za to, ali naj Družbeno- 
politični zbor sprejme pobudo, da se oblikujejo dopolnilni sklepi. (Da.) Zeli 
še kdo razpravljati? (Nihče več.) Predlagam zboru, da sprejme naslednji sklep: 

1. Družbenopolitični zbor daje soglasje k osnutku odloka o sprejetju druž- 
benega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1981 do leta d985 in o določitvi 
roka za predložitev osnutka oziroma predloga družbenega plana Jugoslavije 
Skupščini SFR Jugoslavije. 

2. Pooblašča se delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, da v usklajevalnem postopku upošteva 
pripombe in mnenja Odbora Družbenopolitičnega zbora za družbenoekonomske 
odnose in stališča tega zbora ter da da po opravljenem usklajevalnem po- 
stopku v imenu Skupščine SR Slovenije soglasje k predlogu odloka. 

Predlagam, da 2. točka postane zadnja točka. Vmes pa se vstavi besedilo 
točk, ki jih je predlagal v svoji razpravi tovariš Marko Bule. 

Želi še kdo razpravljati? (Da.) Prosim, besedo ima tovariš Stane Markič. 

Stane Markič: Menim, da se lahko navedba o stališču Odbora iz- 
pusti in da se enostavno reče, naj Se upošteva stališče zbora. 
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To, kar je predlagal Marko Bule, je precej bolj jasno in po vsebini teht- 
nejše od tega, kar je napisal Odbor. Menim, da bi lahko v tem primeru na- 
vedbo o stališču Odbora izpustili. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? (Da.) 
Besedo ima Marko Bule! 

Marko Bule (iz klopi): Lahko bi tudi ostala taka formulacija. Namreč 
gre tudi za nekatera stališča, ki jih sam nisem citiral, ki pa so v redu. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala, tovariš Bule! Kdo še želi razprav- 
ljati? (Nihče.) Ker nihče, dajem predlog sklepa na glasovanje. 

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

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlagani 
sklep z dopolnitvami. 

Prehajam na 6. točko dnevnega reda, to je na predloge in vpra- 
šanja delegatov. 

Danes ste prejeli na klopi pismeni odgovor na delegatsko vprašanje tova- 
riša Rudija Kropivnika, postavljeno na 7. seji zbora, na katerega je odgovoril 
član Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in republiški sekretar za delo 
tovariš Andrej Grahor. 

Prejeli ste delegatsko vprašanje delegata Vilija Vindiša. Tovariša Vindiša 
prosim, da ga prebere! 

Vili Vindiš: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Zaradi tega, ker nihče ne v Študentskem domu ne na Univerzi ne zna pojas- 
niti, zakaj je razlika v normativih pri gradnji študentskih in dijaških domov, 
za dijake 16 m2, za študente 14 m2, postavljam delegatsko vprašanje Izobraže- 
valni skupnosti Slovenije. 

Ali razlika v normativih dejansko obstaja? Kateri so družbeno utemeljeni 
razlogi za nastanek razlike? V katerih elementih obstaja ta razlika? 

Zveza socialistične mladine se bori za izenačitev vseh pogojev vzgoje in 
izobraževanja za vse udeležence v tem procesu. Cilj je doseči celovit in pove- 
zan sistem vzgoje in izobraževanja za delo, samoupravljanje in prosti čas. 
Prizadeva si za izenačitev pogojev in s tem za enakopraven start v življenje, 
neodvisno od premoženjskih razmer in socialnega porekla. Zato me zanima, 
kaj se bo storilo, da se ti normativi poenotijo. 

V skladu s prvim odstavkom 43. člena poslovnika Skupščine Socialistične 
republike Slovenije zahtevam pismeni odgovor. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa. Nismo uspeli dobiti odgovora 
med sejo, zato bomo priskrbeli pismeni odgovor na to delegatsko vprašanje, 
ki ga boste prejeli na naslednji seji. 

Ali ima še kdo kakšno delegatsko vprašanje? (Da.) Prosim, besedo ima to- 
variš Stane Markič! 

Stane Markič (iz klopi): Prosim za pojasnilo o objavi ocene v dnev- 
nem tisku v zvezi z delom v odborih, udeležbo delegatov na sejah Družbeno- 
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politčnega zbora, v zvezi z resnostjo tega dela in vprašanji, povezanimi s se- 
stavo tega zbora. Gre za resna vprašanja, ki terjajo razpravo in ustrezno re- 
šitev. Gre za nekatere objektivne težave pri udeležbi nekaterih delegatov na 
sejah tega zbora. Ta vprašanja je treba reševati med delegati in delegacijo, ki 
jih pošilja v zbor, in pri tem hkrati ugotavljati odgovornost delegatov. O tem 
naj bi se temeljito pogovorili. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala! Zeli še kdo postaviti delegatsko 
vprašanje? (Ne.) Prosim, besedo ima tovariš Ludvik Golob! 

Ludvik Golob: V zvezi z razlago v dnevnem tisku naj povem, da je 
Predsedstvo Skupščine SR Slovenije dalo le oceno razprav, udeležbe in dru- 
gega na sejah tega zbora. Ni pa sprejelo kakšnih ugotovitev in ocen glede 
uresničevanja delegatskih odnosov. Ob tem pa so bila postavljena nekatera 
vprašanja, da bi kazalo nekatere probleme proučiti in se potem na podlagi raz- 
govorov opredeliti do njih. Kako da je taka razlaga iz Predsedstva prišla v 
dnevni tisk, je pa tudi mene začudilo. Toliko v pojasnilo v zvezi s samo raz- 
pravo in v zvezi z namenom te ocene v Predsedstvu. 

Predsednica Tina Tomlje: Predsedstvo je šlo težko mimo ocene tega 
najbolj temeljnega dejavnika in pogoja za delovanje zbora in tudi obeh od- 
borov. Naj omenim, da sta bili prejšnji seji obeh odborov tega zbora ne- 
sklepčni in tudi to, da je tovariš Golob odpovedal zadnjo sejo Odbora tega zbora 
za družbenopolitični sistem, ker se je ni nihče udeležil. Menim povsem prepro- 
sto, da imamo lahko zelo številne ideje o vlogi in funkciji Družbenopolitičnega 
zbora, toda morajo biti najprej izpolnjeni temeljni elementi za njegovo delo. 

Drugo vprašanje pa je razlaga ocene Predsedstva o tem v dnevnem tisku. 

Stane Markič: Dejansko gre za razlago v dnevnem tisku. Vsak ga 
razume tako, kot ga bere. Da se pa verjetno v zvezi s tem tudi kaj drugega 
povedati. Na zadnji seji Odbora za družbenopolitčni sistem smo bih nesklepčni 
zaradi tega, ker je bil kongres Zveze sindikatov Slovenije. Vnaprej smo ve- 
deli, da štirih delegatov ne bo na sejo Odbora. Poleg tega je sestav tega zbora 
takšen, da so delegati v tem zboru precej obremenjeni tudi s svojimi temelj- 
nimi delovnimi nalogami. Verjetno bomo morali v zvezi s tem najti ustreznih 
rešitev. Na primer težko si je predstavljati, da bi se lahko tovariš Zoran Polič 
udeležil seje tega zbora, kadar ima sejo Zbora republik in pokrajin v Skup- 
ščini SFRJ ali kadar ima sejo v Centralnem komiteju Zveze komunistov in 
tako dalje, oziroma kadar je odsoten zaradi česa tretjega. Velik del delegatov 
v tem zboru je v istem položaju. Zato moramo najti ustrezno rešitev. Pred- 
lagam zboru, da se bolj poglobimo v te težave in da ne bi koga obdolžili ne- 
česa, za kar objektivno ni kriv. Namreč v razpravi sem se omejil predvsem 
na to, ne pa na kaj drugega. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala. Zeli še kdo razpravljati? (Da.) Be- 
sedo ima tovariš Ludvik Golob! 

Ludvik Golob: Glede na pregled so se nekateri delegati na primer 
udeležili le ene seje in se niti niso opravičili za preostale seje. V zvezi s tem 
se postavlja vprašanje, ali sploh lahko opravljajo delegatsko funkcijo. V teh 
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primerih je treba ustrezno ukrepati. Na tak način se praktično ne da delati. 
Seveda je treba upoštevati opravičljive razloge zaradi udeležbe na razgovorih, 
sejah, sestankih. Upoštevati je treba, da delegati, ki so angažirani drugje, iz 
objektivnih razlogov ne morejo priti na sejo zbora. Povprečno pa se ena tret- 
jina delegatov Družbenopolitčnega zbora ne udeležuje sej zbora. 

Predsednica Tina Tomlje : Hvala lepa. Še kdo želi besedo? (Nihče.) 
Zaključujem 8. sejo Družbenopolitičnega zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 12.30.) 



iku ada nje 

jšbora združenega dela, 

ljjp , 

in družbenopolitičnega zbora 

29. september 1978 

Predsedovala: Tina Tomlje, 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9.35. 

Predsedujoča Tina Tomlje: Tovarišice in tovariši delegati! Pričenjam 
skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije, na katerem bomo poslušali 
uvodno obrazložitev tovariša Borisa Cižmeka, člana Izvršnega sveta in pred- 
sednika Republiškega komiteja za vprašanja borcev narodnoosvobodilne voj- 
ske in vojaših invalidov, k informaciji o uresničevanju stališč Skupščine SR 
Slovenije in Predsedstva Republiške konference Socialistične zveze delovnega 
ljudstva Slovenije o izvajanju in nadaljnjem urejanju sistema socialne var- 
nosti borcev narodnoosvobodilne vojske in drugih borcev ter vojaških invalidov 
in k informaciji o analizi in uporabi kriterijev za priznanje varstvenega do- 
datka kmetom borcem narodnoosvobodilne vojske. 

Besedo ima tovariš Boris Čižmek! 

Boris Čižmek-Bor : Spoštovano predsedstvo, tovarišice in tovariši 
delegati! Ustava socialistične republike Slovenije kot najvišja oblika samo- 
upravnega sporazuma delovnih ljudi in občanov že med temeljnimi načeli do- 
loča, da socialistična družbena skupnost ureja materialne in druge pogoje za 
uresničevanje pravic borcev, vojaških invalidov in družin padlih borcev, s ka- 
terimi se zagotavlja njihova socialna varnost. 

V 238. členu ustave SR Slovenije je določeno, da vojaški invalidi, borci 
narodnoosvobodilne vojne, žrtve fašističnega nasilja, civilne žrtve vojne in 
vojnega materiala, španski borci in predvojni revolucionarji, borci za severno 
mejo in slovenski vojni dobrovoljci uživajo posebno družbeno varstvo. 

V duhu teh ustavnih načel, ki jih vsebuje tudi ustava SFRJ, vključena pa 
so bila v vse povojne ustavne in politične dokumente,' je naša socialistična 
samoupravna družba vse od osvoboditve dalje gradila sistem socialne in ma- 
terialne varnosti borcev. Ta sistem je zasnovan tako, da zagotavlja različen 
obseg in nivo pravic, ki so odvisne od časovne udeležbe v NOV, od material- 
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nega položaja borca, od pravic iz pokojninsko-invalidskega zavarovanja, ki te- 
meljijo na delovnem prispevku posameznika, ter od materialnih možnosti 
družbe. Pri tem se udeležba v NOV vrednoti kot pomemben in izjemen pri- 
spevek, kot minulo delo z vsemi specifičnostmi, pomembnimi za ustvarjanje in 
razvoj naše socialistične samoupravne skupnosti in kot izpolnjevanje nalog pod 
najtežjimi vojnimi pogoji. 

V tem sistemu uživajo borci NOV s priznano posebno dobo v dvojnem tra- 
janju in vojaški invalidi temeljne pravice, ki jih ureja in zagotavlja federacija, 
enako kot jih zagotavlja tudi nosilcem »Partizanske spomenice 1941«, narod- 
nim herojem in španskim borcem. 

Socialistične republike in socialistični avtonomni pokrajini, občine, samo- 
upravne interesne skupnosti in organizacije združenega dela ter druge samo- 
upravne skupnosti pa s svojimi zakoni oziroma samoupravnimi akti urejajo in 
zagotavljajo dopolnilne oblike varstva. 

Vse socialistične republike in obe socialistični avtonomni pokrajini so 
sprejele vrsto predpisov, s katerimi so dopolnilno uredile in s tem izboljšale 
socialni in materialni položaj borcev NOV, vojaških invalidov, družin padlih 
borcev ter drugih udeležencev vojne ter žrtev fašističnega nasilja. 

Pri reševanju socialnih in materialnih vprašanj borcev NOV in vojaških 
invalidov gre torej za širše družbeno vrednotenje njihovega družbeno-politič- 
nega prispevka pri ocenjevanju socialno-ekonomskega položaja, pri čemer sta 
vrsta in nivo dopolnilnih pravic odvisna tudi od ekonomske moči posamezne 
socialistične republike oziroma socialistične avtonomne pokrajine. 

Tovarišice in tovariši delegati! Po podatkih iz poročila Republiškega od- 
bora ZZB NOV Slovenije za V. redno skupščino, ki je bila 24. marca 1978, so 
štele naše borčevske vrste skupno 124 200 članov. Od skupnega števila članstva 
je bilo zaposlenih še 24 250 borcev. 

Po podatkih popisa borcev, ki je bil opravljen leta 1973, pa je imelo pri- 
znano posebno dobo 86 181 udeležencev NOV ter aktivnih in organiziranih so- 
delavcev NOV, od tega 74 800 v dvojnem trajanju in 11 381 v enojnem trajanju. 
Evidentiranih je bilo tudi 15 937 zapornikov, 17 040 internirancev, 18 241 iz- 
gnancev, 4025 oseb, ki so bile med vojno na prisilnem delu, in 824 konfini- 
rancev. 

Borci NOV in ostali udeleženci NOV, ki so nosili vso težo in odgovornost 
za zmagoviti boj naših narodov in narodnosti proti okupatorju in povojno ob- 
novo, so tudi v sedanji fazi razvoja samoupravnih odnosov pomemben dejav- 
nik in aktiven nosilec uveljavljanja politike VIII. kongresa ZKS in XI. kon- 
gresa ZKJ, programa Socialistične zveze delovnega ljudstva, socialističnega 
samoupravnega sistema in vrednot socialistične revolucije. Se posebej je po- 
memben prispevek borcev v fronti organiziranih socialističnih sil na vseh rav- 
neh, ne le delegacij Zveze združenj borcev v sestavu republiških in občinskih 
konferenc SZDL, pač pa tudi v mnogih družbenih akcijah v krajevnih skup- 
nostih. V krajih, kjer bivajo borci, so vsepovsod med najbolj vplivnimi nosilci 
akcij za gospodarsko in kulturno preobrazbo svojega mesta ali vasi, v akcijah 
za samoprispevek, v solidarnostnih akcijah itd. Borci opravljajo odgovorne 
družbene naloge v vseh družbenopolitičnih in samoupravnih interesnih skup- 
nostih, krajevnih skupnostih, prek organov občin in republik do federacije. 
Pomembna je tudi družbenopolitična aktivnost borcev in organizacij ZZB NOV 
pri uveljavljanju delegatskega sistema in pri vključevanju v aktivnosti, pove- 
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zane z ljudsko obrambo in družbeno samozaščito ter z razvijanjem revolucio- 
narnih tradicij NOV. 

Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet skupščine SR Slovenije vam je 
predložil informacijo o uresničevanju stališč Skupščine SR Slovenije in Pred- 
sedstva republiške konference SZDL Slovenije o izvajanju in nadaljnjem 
urejanju sistema socialne varnosti borcev NOV in drugih borcev ter vojaških 
invalidov in informacijo o analizi in uporabi kriterijev za priznavanje varstve- 
nega dodatka kmetom borcem NOV, z namenom, da vas seznani s stanjem na 
tem področju ter da skupno preverimo, v kolikšni meri smo uresničili stališča 
Skupščine SR Slovenije z dne 23. junija 1976. 

Glede na to, da je gradivo predloženo v času, ko pričenjajo z delom dele- 
gatske skupščine drugega sklica in tik pred 8. kongresom ZZB NOV Jugoslavije, 
je predlagatelj delno razširil gradivo, da obsega pregled stanja za obdobje 
zadnjih štirih let. Informacija je tako v bistvu prikaz urejanja sistema socialne 
varnosti borcev NOV in drugih borcev ter vojaških invalidov v času delovanja 
prvih delegatskih skupščin od sprejetja nove ustave ter v času štiriletnega ob- 
dobja med kongresi ZK in ZZB NOV Jugoslavije oziroma med IV. in V. redno 
skupščino ZZB NOV Slovenije. 

Skupščina SR Slovenije in Predsedstvo Republiške konference SZDL Slo- 
venije sta leta 1976 ob sprejemanju stališč o izvajanju in nadaljnjem urejanju 
sistema socialne varnosti borcev NOV in drugih borcev ter vojaških invalidov 
ugotavljala, da se je pri reševanju problematike socialne varnosti borcev v 
večji meri posvečala skrb nekaterim materialnim vprašanjem, manj pa tudi 
celovitosti življenjskih razmer, v katerih borci živijo. Premalo je bilo storje- 
nega zlasti na področju boljšega urejanja medsebojnih odnosov in poglabljanja 
skrbi za borce v neposrednem okolju, kjer živijo, še posebno za starejše, bolne 
in osamele borce. V reševanje borčevsko-invalidske problematike niso bili v 
zadostni meri vključeni nekateri družbeni dejavniki, predvsem samoupravne 
interesne skupnosti in krajevne skupnosti. 

Upoštevati je namreč treba, da se na področju borčevsko-invalidskega 
varstva pojavlja vse več problemov, ki so posledica staranja — poprečna sta- 
rost borcev je nad 62 let, nadalje vpliva poznejših posledic vojne, poslabšanja 
zdravstvenega stanja, osamelosti posameznikov in pospešenega upokojevanja. 

Stališča so postavila zahteve po bolj zavzetem reševanju zlasti naslednjih 
vprašanj: ustanavljanje in širjenje zmogljivosti služb za zdravstveno varstvo 
borcev, zvišanje denarnih prejemkov borcev, ki prejemajo varstvene pokojnine, 
uskladitev meril in kriterijev za podeljevanje občinskih priznavalnin, urejanje 
nastanitve posameznih borcev, ki to želijo, v domovih za starejše občane, ter 
reševanje še nezadovoljivo rešenih stanovanjskih vprašanj. Pri tem pa je bilo 
poudarjeno, da se je treba v večji meri zavzemati za podružbljanje sistema so- 
cialne varnosti borcev in reševanje posameznih vprašanj v samoupravnih in- 
teresnih skupnostih, zlasti zdravstvenega varstva, socialnega skrbstva, invalid- 
sko-pokojninskega zavarovanja in v stanovanjskih skupnostih, ob koordinacij- 
ski vlogi skupnosti socialnega varstva. 

Stališča so poudarila, da je pri nadaljnjem dograjevanju sistema borčev- 
sko-invalidskega varstva treba izhajati iz temeljnih pravic, ki jih zagotavlja 
federacija. Zavzemati se je treba, da se te pravice ne bodo razširjale, temveč 
le izboljševale in odpravljale neustrezne rešitve, v skladu z ustavo in zakonsko 
pristojnostjo federacije. 
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Težišče odgovornosti za izpopolnjevanje sistema socialne varnosti borcev 
pa je treba prenesti na socialistične republike in socialistični avtonomni pokra- 
jini, ki naj pospešeno samoupravno urejajo še odprte probleme borcev z med- 
sebojnim dogovarjanjem in usklajevanjem stališč za enotnejše zagotavljanje 
socialne varnosti borcev, upoštevajoč pri tem določene posebnosti v posameznih 
republikah in pokrajinah. 

Po sprejetju nove ustave SFRJ je bilo v Skupščini SFRJ opravljeno uskla- 
jevanje temeljne zakonodaje o pravicah borcev in vojaških invalidov z ustavo, 
ob tem pa so bile zlasti v letu 1976 sprejete tudi nekatere dopolnitve zveznih 
zakonov, ki so pozitivno vplivale na socialni in ekonomski položaj borcev in 
vojaških invalidov v Jugoslaviji: 

— osnova za borčevski dodatek za zaposlene borce se sedaj vsako leto 
dodatno povečuje za 6 odstotkov ter znaša v letu 1978 mesečno 4450 din (to je 
tako imenovani zvezni dodatek za borce); 

— za 6 odstotkov se povečuje tudi vsakoletna osnova za odmero zagotov- 
ljene pokojnine borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943, ki jo pre- 
jema okoli 110 000 upokojenih borcev ter znaša v letu 1978 mesečno 3 782,50 din 
(to je tako imenovana »zvezna zajamčena pokojninska osnova«); 

— odprt je bil rok za priznanje posebne dobe v dvojnem trajanju s pri- 
čami — do 31. 12. 1977 je v SFRJ zaprosilo za izdajo ustreznega potrdila nad 
120 000 oseb; 

— od 1. 1. 1978 je bila zvišana osebna in družinska invalidnina za 19 
odstotkov; 

— zvišani so bili prejemki vojaških invalidov — samohranilcev; 
— vojaški invalidi NOV in upravičenci do družinske invalidnine, ki živijo 

v zamejstvu, so bili glede zdravstvenega varstva in glede višine invalidskih 
prejemkov izenačeni z vojaškimi invalidi v SFRJ; 

— vojaški invalidi — kmetje so oproščeni plačevanja prispevkov za zdrav- 
stveno varstvo; 

— sprejet je bil zakon o evidencah borcev, vojaških invalidov in družin 
padlih borcev, ki bo omogočal natančnejšo evidenco in spremljanje stanja na 
tem področju ter možnosti realnejšega planiranja sredstev; 

— podpisan je bil dogovor o skupnih kriterijih pri urejanju pravic bor- 
cev, vojaških invalidov in družin padlih in umrlih borcev, ki se urejajo s pred- 
pisi republik in avtonomnih pokrajin, zaradi enotnejšega urejanja dopolnil- 
nega borčevsko-invalidskega varstva; 

— v izdelavi je analiza gerontološke raziskave socialno-zdravstvenega 
stanja borcev NOV in vojaških invalidov, v katero je bilo zajetih v SFRJ 
14 700 borcev NOV in vojaških invalidov; na podlagi ugotovitev te analize naj 
bi bili izdelani ustrezni predlogi za boljšo vsebinsko in organizacijsko ureditev 
zdravstvenega varstva udeležencev NOV; 

— v preteklem mandatnem obdobju je bil ustanovljen tudi Zvezni komite 
za vprašanja borcev in vojaških invalidov, ki je s svojim delovanjem pomembno 
prispeval k zboljšanju socialne varnosti borcev in vojaških invalidov. 

V informacijo naj navedem, da je v proračunu federacije za leto 1978 
predvidena poraba za temeljno borčevsko-invalidsko varstvo v višini 11 901 000 
dinarjev, kar je 14,85 odstotkov celotnega zveznega proračuna. 

Tovarišice in tovariši delegati! Tudi v SR Sloveniji so sprejeti dokumenti 
Zveze komunistov in Zveze združenj borcev ter stališča Skupščine SR Slove- 
nije in Predsedstva Republiške konference SZDL Slovenije pomembno začrtali 
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nadaljnjo pot razvoja dopolnjevanja sistema socialne varnosti borcev NOV in 
vojaških invalidov. Poseben poudarek je bil dan podružbljanju sistema so- 
cialne varnosti borcev in njegovemu izvajanju v samoupravnih interesnih 
skupnostih s področja socialnega varstva in zdravstva, v katerih se tudi reali- 
zira večji del pravic borcev in vojaških invalidov. Pri posameznih samouprav- 
nih interesnih skupnostih so bili zato ustanovljeni tudi odbori oziroma komisije 
za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov. 

Dovolite mi, da na kratko opišem nekatere pomembnejše premike, ki so 
bili storjeni na področju borčevsko-invalidskega varstva po sprejetju skup- 
ščinskih stališč, in trenutno stanje. 

Na področju zdravstvenega varstva deluje v letu 1978, po podatkih Zdrav- 
stvene skupnosti Slovenije, 36 dispanzerjev in 40 ambulant za borce. Po sa- 
moupravnem sporazumu o pravicah in obveznostih iz enotnega programa 
zdravstvenega varstva v SR Sloveniji uživajo borci NOV od 1. 5. 1978 dalje 
popolno zdravstveno varstvo. Sprejet je bil dogovor o odobritvi koristnega 
zdravljenja v zdraviliščih v letu 1978 za najmanj 1500 borcev. Borci NOV pred 
9. 9. 1943 oziroma 13. 10. 1943 so oproščeni vseh participacij, borci NOV, ki 
imajo priznano posebno dobo v dvojnem trajanju najmanj od 1. 1. 1945, pa so 
oproščeni participacij pri zdravilih, kurativnih zdravniških pregledih in pri 
zdraviliškem zdravljenju. 

Skrb za zdravstveno varstvo borcev NOV se nanaša tudi na borce NOV in 
vojaške invalide NOV, ki žive v zamejstvu. V zamejstvu živi po zadnjih po- 
datkih 884 invalidskih upravičencev in 4500 borcev NOV, ki so se med vojno 
borili v naših enotah. 

Borcem NOV iz zamejstva nudimo v SFRJ tiste oblike zdravstvenega var- 
stva, ki jih v svoji matični državi nimajo, zlasti v dispanzerjih in ambulantah 
za borce NOV in v naravnih zdraviliščih. 

Na področju pokojninskega zavarovanja je bila v letu 1977 uzakonjena 
nova osnova za izračun pokojnine od zajamčene osnove tako, da je pokojnina 
enaka povprečnemu osebnemu dohodku delavcev v republiki iz preteklega leta. 
Letos znaša tako določena pokojnina 4842,00 din (4 tisoč 842 din) ter jo pre- 
jema prek 27 000 borcev, kar je 6300 več kot v letu 1976. Tak premik v številu 
uživalcev zajamčene pokojnine pa je imel pozitiven učinek tudi na zmanjšanje 
števila upravičencev do občinskih priznavalnin. Za kritje obveznosti do pokoj- 
nin borcev NOV je v republiškem proračunu zaleto 1978 določenih 476 560 100 
dinarjev, kar je za 42,21 odstotkov več kot v letu 1977. 

Rešene so bile vse doslej vložene vloge za priznanje posebne dobe borcem- 
prekomorcem. Od 1665 zahtev jih je bilo 1226 pozitivno rešenih, zavrnjenih pa 
je bilo 439. V SR Sloveniji je bilo vloženih tudi 7199 zahtevkov za priznanje 
posebne dobe v dvojnem trajanju s pričami. Skupaj je bilo doslej izdanih 
2220 potrdil, zavrnjenih je bilo 1264 zahtevkov, ostalih 3715 zahtevkov pa je še 
v reševanju. 

V letu 1977 se je pozitivno uredilo vprašanje priznanja delovne dobe med 
vojno zaposlenih, kasneje prisilnih mobilizirancev v nemško ali madžarsko 
vojsko, ki so pozneje pobegnili iz sovražne vojske ter so se do 15. 1. 1945 vklju- 
čili v NOV; doslej je bilo vloženih nekaj nad 800 takih vlog. 

Podatki kažejo, da močno upada število borcev NOV v delovnem razmerju, 
prav tako pa tudi borcev, ki prejemajo borčevski dodatek. Tega je po zadnjih 
podatkih uživalo 1141 borcev, osnova za republiški dodatek pa znaša v letu 
1978 5425,00 din. 
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Za področje občinskih priznavalnin je bil v letu 1977 sklenjen družbeni 
dogovor vseh občin o skupnih osnovah in merilih za podeljevanje priznavalnine 
udeležencem narodnoosvobodilne vojne in drugih vojn, ki naj bi postopno v 
roku 3 let poenotil sistem občinskih priznavalnin in na tem področju odstranil 
razlike med ekonomsko šibkejšimi in močnejšimi občinami. 

Po zadnjih podatkih je v letu 1977 prejemalo stalno občinsko priznavalnino 
87 799 borcev in je bilo v ta namen porabljenih v SR Sloveniji 67 622 444 din. 
Za 2/3 realizacijo družbenega dogovora v letu 1978 pa je po podatkih občin 
predvidena poraba v višini 141 079 372 din. Za popolno realizacijo družbenega 
dogovora o priznavalninah v letu 1979 pa bo treba zagotoviti okoli 250 mili- 
jonov dinarjev. 

Na podlagi zakona o republiških priznavalninah prejema letos 667 oseb 
tudi republiško priznavalnino. 

Stanovanjska vprašanja borcev NOV so se v preteklem obdobju ugodno 
reševala predvsem v samoupravnih stanovanjskih skupnostih ter je bilo v času 
od 1. 1. 1975 do 31. 3. 1978 rešenih 3788 stanovanjskih zadev. Tedaj je bilo 
evidentiranih tudi 2209 nezadovoljivo rešenih stanovanjskih vprašanj, za od- 
pravo katerih bi bilo potrebno zagotoviti prek 250 milijonov dinarjev. Vendar 
velja poudariti, da gre v večini primerov predvsem za izboljšanje stanovanj- 
skega standarda, predvsem kmetov-borcev NOV, in ne za v celoti nerešena 
stanovanjska vprašanja. 

Na področju invalidskega varstva je najpomembnejša oblika dopolnilnega 
varstva v republiki invalidski dodatek, ki je enak mejnemu znesku najnižjih, 
pokojninskih prejemkov v SR Sloveniji ter znaša v letu 1978 — 2377 din. Skup- 
no je v SR Sloveniji 22 204 invalidskih upravičencev (10 421 osebnih vojaških 
invalidov in 11 783 družinskih invalidskih upravičencev). V proračunu SR Slo- 
venije za leto 1978 je namenjenih za dopolnilno varstvo vojaških invalidov 
200 997 000,00 din ali za 35,82 odstotkov več kot v letu 1977. Skupščina SR 
Slovenije bo že danes obravnavala predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o vojaških invalidih, ki predvideva nekatere izboljšave 
glede priznanja pravice do invalidskega dodatka in glede materialne preskrbe 
invalidov samohranilcev ter mirovnih invalidov v času poklicne rehabilitacije. 

Okrog 1600 še živečih borcev za severno mejo in slovenskih vojnih dobro- 
voljcev prejema nadomestilo za letni dopust v višini 1748 din, zagotovljeno jim 
je zdravstveno varstvo ter ena brezplačna vožnja in dve vožnji s popustom. 

Skupščini SR Slovenije je predložena novela zakona, ki poleg nekaterih 
zakonodajno-pravnih dopolnitev in uskladitev s kasneje izdanimi predpisi pred- 
videva tudi vključitev določenega avtomatizma za določanje nadomestila za 
letni dopust, tj. 75 odstotkov vsakoletnega mejnega zneska najnižjih pokojnin- 
skih prejemkov delavcev v pokojninskem zavarovanju v SR Sloveniji. 

V letu 1978 je bil sprejet zakon o civilnih invalidih vojne, s katerim se iz- 
boljšuje varstvo za okrog 1249 oseb. Najpomembnejša novost zakona je ocenje- 
vanje stopnje invalidnosti po principu in lestvicah, ki veljajo za vojaške inva- 
lide, ter vzpostavitev določenega razmerja prejemkov v razmerju do prejem- 
kov vojaških invalidov (civilna invalidnina znaša 50 odstotkov vojaške inva- 
lidnine). Poprečno so se dvignili denarni prejemki po novem zakonu v letu 
1978 za 27 odstotkov, v letu 1979 pa se bodo dvignili za poprečno 82 odstotkov 
v primerjavi z materialnimi prejemki po prejšnjem zakonu. 

V letošnjem letu je bil sprejet zakon o grobiščih in grobovih borcev, ki 
vnaša tudi na to področje elemente družbenega dogovarjanja in samouprav- 
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nega sporazumevanja, glede varstva, vzdrževanja in urejanja grobišč in grobov 
borcev. V SR Sloveniji je po nepopolnih podatkih 543 grobišč in grobov bor- 
cev, v katerih je pokopanih 16 039 borcev. Natančnejši podatki bodo znani, ko 
bo zaključen popis gradbišč in grobov borcev, ki je v teku. 

V SR Sloveniji je bilo torej v obdobju delovanja prvih delegatskih skup- 
ščin sprejetih vrsta ukrepov, ki predstavljajo pomemben napredek pri izbolj- 
šanju socialne varnosti borcev NOV in vojaških invalidov. 

Tako je združenemu delu v SR Sloveniji naložena precejšnja materialna 
obveznost iz dopolnilnega varstva borcev NOV in vojaških invalidov. V letu 
1978 je v republiškem proračunu zagotovljenih za borčevsko-invalidsko var- 
stvo 801 327 465 din sredstev, kar pomeni 9,6 odstotkov celotnega republiškega 
proračuna. 

Tovarišice in tovariši delegati! O predloženi informaciji je razpravljal v 
mesečni juliju kot eden izmed prvih Svet republike, nadalje so razpravljala 
o njej pristojna telesa Skupščine SR Slovenije, Republiški odbor ZZB NOV 
Slovenije, Izvršni odbor Skupščine Skupnosti socialnega varstva ter številne 
organizacije ZZB NOV, organi občinskih skupščin in samoupravnih interesnih 
skupnosti. 

Z zadovoljstvom moram ugotoviti, da sta bili obe informaciji ugodno oce- 
njeni kot gradivi, ki celovito prikazujeta obravnavana področja. Ugotovljeno je 
bilo, da je po sprejetju stališč Skupščine SR Slovenije storjen pomemben na- 
predek pri izboljšanju socialno-ekonomskega položaja borcev NOV in drugih 
borcev ter vojaških invalidov. Tudi stališča so bila ocenjena kot še vedno 
aktualna dolgoročna usmeritev za reševanje borčevsko-invalidske problema- 
tike v SR Sloveniji. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v celoti sprejema in podpira soglasno 
izraženo stališče v razpravi, da je sistem varstva borcev in invalidov v okviru 
federacije ustrezno urejen ter da zato ni potrebe po uvajanju novih temeljnih 
pravic. Prav tako se je treba zavzemati, da se te pravice ne bodo razširjale, 
temveč le izboljševale in ustrezno valorizirale. Izhajajoč iz takega stališča bo 
potrebno individualno reševati tudi problematiko mladoletnih udeležencev 
NOV in žrtev fašističnega nasilja v okviru veljavne zakonodaje, upoštevajoč 
socialni in materialni položaj posameznika ter njegovo vlogo in prispevek med 
NOV. Pri tem pa se Izvršni svet strinja z usmeritvijo, da ni mogoče pristajati 
na različne zahteve in pritiske po reševanju posameznih skupin kot kategorij, 
ker tak način reševanja ni bil v dosedanji praksi uporabljen niti za borce NOV. 

Omenjeno stališče ima popolno oporo tudi v resolucijskih dokumentih, ki 
so pripravljeni za sprejetje na 8. kongresu ZZB NOV Jugoslavije, ki bo od 17. 
do 19. oktobra letos v Budvi. 

Glede na družbeno verificirano usmeritev, da je težišče odgovornosti za 
izpopolnjevanje sistema socialne varnosti na socialističnih republikah in so- 
cialističnih avtonomnih pokrajinah, pri tem pa razen v družbenopolitičnih 
skupnostih še posebej v samoupravnih interesnih skupnostih, organizacijah 
združenega dela in krajevnih skupnostih, mi dovolite, da izpostavim tista pod- 
ročja borčevsko-invalidskega varstva v SR Sloveniji, glede katerih je v raz- 
pravi prevladovalo mnenje, da se prepočasi urejajo oziroma da zahtevajo ure- 
janje na višji ravni. 

Ugotoviti velja, da prepočasi poteka samoupravno urejanje in s tem po- 
družbljanje sistema socialne varnosti borcev NOV in drugih borcev ter vo- 
jaških invalidov ter da se včasih tudi zaradi nezaupanja za uspešno reševanje 
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teh problemov v samoupravnih interesnih skupnostih še v preveliki meri ure- 
jajo ta vprašanja v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti in v okviru bor- 
čevskih organizacij. Za hitrejše in učinkovitejše urejanje socialne varnosti 
borcev in vojaških invalidov po samoupravni poti bo potrebno spodbuditi tudi 
organizirane politične sile, zlasti v samoupravnih interesnih skupnostih s pod- 
ročja zdravstva in socialnega varstva. Pri tem bo pomembna tudi vloga ko- 
ordinacijskih teles za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov, ki jih je 
potrebno ustanoviti pri vseh občinskih samoupravnih interesnih skupnostih 
socialnega varstva in spodbuditi njihovo delovanje. 

Glede na posebej izpostavljeno področje zdravstvenega varstva borcev, 
kjer se kažejo določene slabosti v delovanju ambulant in dispanzerjev za 
borce ter slabo razvito sodelovanje osnovnih, specialističnih in bolnišničnih 
zdravstvenih služb, se bo Izvršni svet zavzemal za dosledno izvajanje zakona 
o zdravstvenem varstvu ter samoupravnega sporazuma o pravicah in obvez- 
nostih iz enotnega programa zdravstvenega varstva v SR Sloveniji, po kate- 
rem uživajo borci NOV popolno zdravstveno varstvo. 

Glede na to, da je področje zdravstvenega varstva borcev NOV normativno 
zadovoljivo rešeno in urejeno ter da kasni le praktična izvedba sprejetih pred- 
pisov, bo Izvršni svet v smislu že sprejetega dogovora pristojnih republiških 
organov podprl odločitev, da se pri Republiškem komiteju za zdravstveno in 
socialno varstvo ustanovi medresorsko delovno telo za spremljanje delovanja 
služb za zdravstveno varstvo borcev NOV v SR Sloveniji. Republiški komite za 
zdravstveno in socialno varstvo pa bo tudi čimprej organiziral posvetovanje o 
problematiki zdravstvenega varstva borcev NOV z vodji zdravstvenih organi- 
zacij združenega dela in zdravniki služb za zdravstveno varstvo borcev NOV. 

Izvršni svet se bo zavzemal za odpravo pomanjkljivosti na področju orga- 
niziranosti služb zdravstvenega varstva za občane in s tem tudi borce NOV, ki 
so navedene v poročilih skupščinskih in drugih teles. Pri tem meni, da bo po- 
trebno v večji meri izkoristiti možnosti, ki jih dajejo sprejeta načela svobodne 
menjave dela, in to tudi pri razreševanju medsebojnih odnosov med uporabniki 
in izvajalci zdravstvenega varstva. 

V vseh razpravah je bilo prisotno vprašanje nezadovoljivega reševanja 
starostnega zavarovanja kmetov-borcev NOV. Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije sprejema kritiko, da na tem področju ni bilo dovolj storjeno v smislu 
začrtane usmeritve, ki izhaja iz stališč Skupščine SR Slovenije, čeprav se je 
sicer tudi materialni položaj kmetov-borcev NOV izboljšal, ker številni izmed 
njih prejemajo občinske priznavalnine na podlagi meril in kriterijev za podelje- 
vanje občinskih priznavalnin, sprejetih v družbenem dogovoru o občinskih 
priznavalninah. 

Predlogi za izboljšanje socialne varnosti kmetov-borcev NOV, ki so nave- 
deni v predloženi informaciji, so doživeli v razpravi popolno podporo, zato bo 
Izvršni svet v najkrajšem času predložil Skupščini SR Slovenije v sprejetje 
predlog za spremembo in dopolnitev zakona o starostnem zavarovanju kmetov, 
ki bo ustrezneje uredil zlasti varstveni dodatek kmetov-borcev NOV ter vpra- 
šanje izjemne starostne upokojitve bolnih in pridobitno nesposobnih kmetov- 
borcev NOV in družinske pokojnine vdov po kmetih borcih NOV, ki so bili 
uživalci pravic iz starostnega zavarovanja kmetov-borcev NOV. 

Na področju občinskih priznavalnin je bil storjen v zadnjih dveh letih po- 
memben napredek, kar se kaže tudi v potrošnji sredstev za ta namen, ki je na- 
rastla od 67 622 000 din v letu 1977 na predvidenih 141 079 000 din za leto 



29. septembra 1978 423 

1978. Ob popolni realizaciji družbenega dogovora v letu 1979 pa bo znašala 
okoli 250 milijonov din. Vendar pa praktična izvedba družbenega dogovora, 
kot izhaja iz predlogov v razpravi, kaže, da bo potrebno začeti postopek za nje- 
govo dopolnitev. Taka dopolnitev bo potrebna zlasti glede spremembe določila, 
da se v skupni dohodek upravičenca do priznavalnine štejejo le njegovi do- 
hodki in dohodki zakonca, ne pa tudi dohodki ostalih družinskih članov, s ka- 
terimi živi. Prav tako bo potrebno ustrezno spremeniti sedanjo enoto katastr- 
skega dohodka ter jo prilagoditi novemu izračunu katastrskega dohodka, tako 
da ne bo na škodo sedanjim uživalcem občinske priznavalnine. Izvršni svet se 
sicer strinja s predlogom, da je potrebna večja prožnost pri dodeljevanju 
občinskih priznavalnin, da bi jih lahko prejemali tudi tisti borci, ki ne izpol- 
njujejo sicer dogovorno sprejetih formalnih pogojev, vendar pa meni, da bi mo- 
rali uporabiti tako diskrecijsko pravico le izjemoma in ne kot pravilo. 

Na 2. seji odbora udeležencev družbenega dogovora o priznavalninah, ki 
je bila 25. 9. 1978, pa je bilo že dogovorjeno, da se začne ustrezen postopek za 
spremembe in dopolnitve družbenega dogovora o priznavalninah. 

Glede nadaljnjega reševanja stanovanjskih vprašanj udeležencev NOV pa 
Izvršni svet meni, da je treba njihovo reševanje usmerjati v organizacije zdru- 
ženega dela, dokler so borci še zaposleni, oziroma za upokojene borce v samo- 
upravne interesne skupnosti, kjer naj bi z medobčinskim dogovarjanjem na 
solidarnostnem načelu iskali ustrezne rešitve za posamezne primere. Še v večji 
meri kot doslej pa se bo treba zavzemati tudi za gradnjo domov za starejše 
občane, v katerih naj se določene prostorske kapacitete namenjajo tudi za 
borce NOV. 

Številne pripombe, ki zadevajo pokojninsko zakonodajo, pa vsekakor ter- 
jajo, da se temeljito proučijo in ovrednotijo ter da se ugotovi, katere od njih 
bi bilo mogoče predlagati v rešitev v novem sistemu invalidsko-pokojninskega 
zavarovanja, ki je v pripravi. Problematiko tistih borcev NOV, ki so bili med 
vojno ali po vojni na odgovornih položajih, kasneje pa so bili upokojeni z niz- 
kimi pokojninami, bi bilo potrebno individualno reševati v okviru določb za- 
kona o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo po- 
sebne zasluge. 

Izvršni svet tudi meni, da bo potrebno posvetiti večjo skrb vprašanju stro- 
kovnih služb, ki delajo na področju varstva borcev NOV in vojaških invalidov, 
predvsem pa dvigu strokovnega nivoja teh kadrov, njihovemu stalnemu stro- 
kovnemu izpopolnjevanju in kontinuiranemu delovanju. V ta namen bo po- 
trebno organizirati tudi ustrezne oblike povezovanja in strokovnega izpopol- 
njevanja delavcev, ki delajo v strokovnih službah za vprašanja borcev NOV 
in vojaških invalidov v občinah in pri samoupravnih interesnih skupnostih. 

Poleg omenjenih vprašanj, ki jih bomo morali v prihodnje prioritetno re- 
ševati, pa bo potrebno v republiki še nadalje dopolnjevati sistem socialne var- 
nosti borcev NOV in drugih borcev ter vojaških invalidov, v skladu s kre- 
pitvijo materialnega temelja naše družbe, kar nam bo omogočalo odpraviti še 
obstoječe razlike med posameznimi občinami, zlasti na področju občinskih pri- 
znavalnin, pa tudi pri reševanju stanovanjskih vprašanj borcev in nuđenju 
zdravstvenih storitev borcem. 

Pri izvajanju in nadaljnjem urejanju sistema socialne varnosti borcev 
NOV in drugih borcev ter vojaških invalidov pa ima pomembno vlogo tudi Re- 
publiški komite za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov. 
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Tovarišice in tovariši delegati! Naj končno poudarim, da naša samoupravna 
socialistična družba z odnosom do borcev NOV in drugih udeležencev revo- 
lucije ter z reševanjem njihovih socialnih in materialnih vprašanj kaže tudi 
odnos do pridobitev socialistične revolucije in do njene kontinuitete. Z učinko- 
vitim reševanjem zadev, ki so povezane z družbenim in materialnim položajem 
in vlogo udeležencev socialistične revolucije, vzpodbudno vplivamo tudi na 
mlade in na njihovo vključevanje v ljudsko obrambo iri družbeno samozaščito. 
V takšnem ravnanju ima mlada generacija zgled, kako naša družba ceni pri- 
spevek svojih občanov v boju za svobodo in obrambi domovine, tako v pre- 
teklosti kot v prihodnosti, če bo potrebno braniti našo svobodo in samoupravni 
socialistični sistem. Hvala lepa! 

Predsedujoča Tina Tomlje: Predsedniku Republiškega komiteja za 
vprašanja borcev NOV tovarišu Borisu Cižmeku se zahvaljujem za njegov 
ekspoze in zaključujem skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin 
in Družbenopolitičnega zbora. 

Prosim delegate, da se vrnejo v dvorane, kjer so začeli seje. 

(Skupno zasedanje je bilo končano ob 10.10.) 



18. oktobra 1978 

Predsedoval: Emil Tomažič, 
predsednik Zbora združenega dela 

Začetek seje ob 9.30. 

Predsedujoči Emil Tomažič: Pričenjam skupno zasedanje Zbora zdru- 
ženega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora, na katerem bomo po- 
slušali uvodno obrazložitev k poročilu o izvajanju sklepov in priporočil za reše- 
vanje problematike na področju zaposlovanja v Socialistični republiki Sloveniji, 
k poročilu o izvajanju sklepov in priporočil za reševanje problematike zapo- 
slovanja naših delavcev v tujini, za postopno vračanje delavcev z dela v tu- 
jini in za njihovo vključevanje v zaposlitev v Socialistični republiki Slove- 
niji za leto 1977 in k informaciji o izpolnjevanju pogojev, ob katerih smejo 
organizacije združenega dela pošiljati svoje delavce na izvajanje investicijskih 
in podobnih del v tujino. 

To uvodno obrazložitev bo podal tovariš Andrej Grahor, član Izvršnega 
sveta in republiški sekretar za delo. Prosim! 

Andrej Grahor: Tovariš predsednik, tovarišici predsednici, tova- 
riši in tovarišice delegati! Pred vami so tri informacije, ki poizkušajo prika- 
zati stanje in probleme na področju zaposlovanja v SR Sloveniji, zaposlovanje 
naših delavcev v tujini ter zaposlovanje naših delavcev v okviru naših orga- 
nizacij združenega dela, ki izvajajo investicijska in druga dela v tujini. Pri 
izdelavi vseh treh informacij so sodelovali vsi republiški organi in organi- 
zacije, ki jih sklepi in priporočila Skupščine SR Slovenije zavezujejo za izva- 
janje posameznih nalog na njihovem področju. Trudili smo se, da bi iz infor- 
macij bili razvidni vsi aspekti problemov, vendar se zavedamo, da materiali 
kljub vsemu lahko služijo le kot osnova za širše in globlje razprave. 2e dose- 
danje razprave na osnovi dosedaj predloženih materialov, ne nazadnje v odbo- 
rih naše delegatske skupščine, so še bolj opozorile na aktualnost teh informa- 
cij in nakazale bodoče naloge. 
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Razprava o zaposlenosti v SR Sloveniji je del razprave o planu razvoja, 
o planu izrabe vseh faktorjev proizvodnje, med katerimi je ustvarjalno delo 
človeka najvažnejši faktor. 

Obenem je to razprava o socialni razliki med delavcem, ki uresničuje 
svojo pravico do dela, in drugim, ki tega še ne more in zato ni v enakem 
družbenoekonomskem položaju. 

Problematiko o izvajanju sklepov in priporočil Skupščine SRS na področ- 
ju zaposlovanja obravnavamo v okoliščinah poglobljene družbene kritike za- 
poslitvene prakse v organizacijah združenega dela v gospodarstvu in v druž- 
benih dejavnostih. Ta kritika potrjuje v informacijah navedene ocene, zlasti 
pa ugotovitev, da je potrebno spremeniti zaposlitveno politiko v predvidenih 
smereh. V tej zvezi velja opozoriti, da še vedno ni dovolj razvito samouprav- 
no planiranje zaposlovanja in izobraževanja, da so slabo razvite kadrovske in 
izobraževalne službe v organizacijah združenega dela. Neustrezna je skrb za 
izboljšanje življenjskih in kulturnih razmer delavcev v smislu sprejetega 
družbenega dogovora. Utemeljena je kritika, ki opozarja na nerazvito oziroma 
neučinkovito samoupravno povezovanje med temeljnimi organizacijami v 
občinskih skupnostih za zaposlovanje, ki je pogoj za vključevanje združenega 
dela v planiranje in izvajanje dogovorjene politike zaposlovanja. 

Problematika zaposlovanja je stalno deležna velike pozornosti organizi- 
ranih socialističnih sil. Tako so npr. v sindikalne predkongresne specializirane 
razprave vključili problematiko zaposlovanja in uresničevanja minimalnih 
standardov pri zaposlovanjau delavcev, o izobraževanju in kulturnem živ- 
ljenju delavcev ter o samoupravnem družbenem planiranju s posebnim po- 
udarkom na kadrovskem planiranju. 

Dovolite mi, da s številčnimi podatki opozorim na nekaj osnovnih dimen- 
zij zaposlenosti v SR Sloveniji. Dosegli smo skoro polno zaposlenost, razen 
v nekaterih manj razvitih krajih (Pomurje itd., kjer pa zaposlenost raste hi- 
treje od povprečja republike). Konec avgusta 1978 je bilo v družbenem 
sektorju zaposlenih 747 913 delavcev, od tega 43,44% žensk, pri zasebnikih 
pa 18125 delavcev. Prijavljenih je bilo 10 643 iskalcev zaposlitve in nad 
11 800 nezasedenih delovnih mest. Število na novo odprtih delovnih mest že 
nekaj let bistveno presega naravni prirastek in deagrarizacijski priliv v sami 
republiki. Zato je v toku vedno bolj intenzivno priseljevanje. Pozitivni selit- 
veni saldo raste. Leta 1973 je znašal 3315, 1977 je znašal 8019, letos v prvih 
8 mesecih pa že 4481 ljudi. 

Ocenjujemo, da dela v SR Sloveniji okrog 110 000 delavcev iz drugih 
krajev Jugoslavije. Na novo prijavljenih v republiki pa je bilo 1973 — 8271, 
1977 — 13 132, v prvih 8 mesecih letos pa že 8185. 

Zlasti v industriji še vedno počiva razvoj pretežno na relativno ceneni 
opremi, ki zahteva mnogo cenene delovne sile, če želi biti konkurenčna bolje 
opremljeni proizvodnji, zlasti na zunanjem trgu. K temu prispeva razdrob- 
ljenost proizvodnje, ki pogojuje majhne serije, neprimerne za uporabo moder- 
nih, avtomatičnih strojev. Ekstenziven način gospodarjenja dviga proizvodnje 
stroške, zato iščejo rezerve zlasti v ceneni delovni sili. Tako nastaja bistvena 
razlika med usposobljenostjo iz šol prihajajoče nove generacije in kvalifika- 
cijsko strukturo na novo zaposlenih. Tudi zato se v Slovenijo priseljujejo 
predvsem nekvalificirani delavci. 
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Vedno večja so prizadevanja, da bi uveljavili produktivno zaposlovanje. 
S sprejetjem družbenega dogovora o temeljih skupne politike zaposlovanja 
v SFRJ je bistveno izpopolnjen sistem skupne politike zaposlovanja. 

Leta 1976 je bil v SR Sloveniji sprejet družbeni dogovor o minimalnih 
standardih za življenjske in kulturne razmere pri zaposlovanju delavcev, ki 
splošno opredeljuje temelje za samoupravno sporazumevanje o minimalnih 
standardih za življenjske in kulturne razmere. 

Ti sporazumi, sklenjeni na osnovi dogovora, naj bi pomagali zagotoviti, 
da ob vsaki novi zaposlitvi upoštevano tudi celoten družbeni strošek. Toda 
sprejemanje samoupravnih sporazumov ne poteka tako, kot smo se dogovorili. 
Sporazumi še niso sprejeti v 27 občinah, pa tudi v mnogih drugih občinah tega 
sporazuma še niso sprejele vse organizacije združenega dela. To kaže, da bo 
treba proučiti možnosti za ustrezne ukrepe. Le tako bomo premagali pojave 
nerazumevanja in pa podjetniško ravnanje nekaterih temeljnih organizacij, 
ki delavce zaposlujejo še vedno kot delovno silo, ki je potrebna zgolj za obra- 
tovanje strojev, medtem ko urejanje življenjskih in delovnih pogojev novih 
delavcev prepuščajo ali delavcem samim ali družbeni skupnosti. 

Pot k racionalnejšemu zaposlovanju vodi prek samoupravnega organizira- 
nja skupnosti za zaposlovanje v vsaki občini, tako da bo delavec v temeljni 
organizaciji tisti, ki bo odločal o racionalnem gospodarjenju, tako pri uporabi 
lastnih delovnih sposobnosti in zmožnosti kot tudi pri odločitvah o novem 
zaposlovanju. 

V ta prizadevanja so se že vključile tudi temeljne banke, skupnosti za 
zaposlovanje in Gospodarska zbornica, saj so uvrstili predložitev izvajanja 
določil samoupravnih sporazumov o minimalnih standardih za življenjske in 
kulturne razmere med bistvene kriterije pri uporabi bančnih kreditov. 

Vendar pa tudi ustanavljanje občinskih skupnosti za zaposlovanje poteka 
prepočasi, kar ovira združeno delo, da bi učinkoviteje in neposredneje vplivalo 
na potek zaposlovanja. 

V okviru prizadevanj za stalno izboljševanje pogojev življenja in dela 
delavcev in občanov je tudi ustvarjanje pogojev za skladnejši regionalni raz- 
voj in hitrejši razvoj manj razvitih in manj razvitih obmejnih območij v 
Sloveniji. 

Skladnejši regionalni razvoj mora temeljiti ria interesih vseh organizacij 
združenega dela, tako iz manj razvitih območij, kot tudi iz razvitejših obmo- 
čij, ob upoštevanju ekonomske izrabe njihovih razvojnih pogojev, zlasti tudi 
glede na možnosti čim produktivnejšega zaposlovanja. Problem skladnejšega 
regionalnega razvoja je zadeva celotne Slovenije, zato morajo pri reševanju 
tega sodelovati organizacije združenega dela iz vseh območij, zlasti s samo- 
upravnim združevanjem dela in sredstev, pa seveda tudi v okviru Gospodar- 
ske zbornice ter poslovnih združenj, v okviru samoupravnih interesnih skup- 
nosti, družbenopolitičnih skupnoti in bank, s tem, da načrtno nadaljujejo 
svojo že začeto aktivnost. O razvoju teh območij bo gotovo v Skupščini posebna 
razprava. Zato se bom omejil le na nekatera vprašanja zaposlenosti, poleg po- 
datkov, ki ste jih prebrali v sami informaciji. 

Možnosti za povečanje zaposlenosti v teh območjih je več. Ena izmed njih 
je razvoj sodobne kmetijske proizvodnje. Delavci, ki so na začasnem delu v 
tujini ali so se vrnili iz tujine, so tudi v preteklem letu vlagali svoje prihran- 
ke v razvoj kmetijske proizvodnje. Pri tem je imela pozitiven vpliv zlasti li- 
beralizacija nakupa mehanizacije iz uvoza za tiste, ki so se po delu na tujem 
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trajno vrnili kmetovat. Nadalje so aktualne davčne olajšave občanom, ki jim 
je kmetijstvo glavni poklic — izenačitev kmeta in delavca v združenem delu 
glede pravic in obveznosti. V okviru ukrepov za zagotavljanje boljših delov- 
nih pogojev za delo v kmetijstvu in za odstranjevanje vzrokov za odhajanje 
kmečke mladine na delo v tujino je treba razvijati še možnosti, ki jih ima 
kmečka mladina na področju vzgoje in izobraževanja (kar je tudi namen druž- 
bene akcije usmerjanja vpisa v poklicne in kmetijske šole in enake možnosti 
za štipendiranje). Na pospešitev razvoja kmetijstva pa bi nedvomno vplivalo 
tudi to, da bi kmetijske organizacije, predvsem pa zadružne organizacije z 
vključevanjem zasebnih kmetovalcev v družbeno organizirano kmetijsko pro- 
izvodnjo povečale in stabilizirale njihov dohodek. 

Ena izmed možnosti za produktivnejše zaposlovanje je tudi razvoj drobne- 
ga gospodarstva. V številnih občinah so pri izvršnih svetih oblikovali posebna 
delovna telesa za spremljanje razvoja drobnega gospodarstva. Napredek je bil 
dosežen v razvoju obrtnih zadrug; ustanovljenih je bilo tudi več dislociranih 
obratov s strani industrije, pretežno v manj razvitih območjih. S tem so se od- 
prle možnosti za zaposlitev okoli 2500 delavcev. Vse to pa kaže, da so potrebni 
nadaljnji napori, da z razvojem tega gospodarstva izkoristimo vse možnosti in 
obenem pokrijemo potrebe na tem področju. 

Nadaljnja možnost povečanja zaposlovanja v manj razvitih in manj razvi- 
tih obmejnih območjih je v spodbujanju vlaganja sredstev delavcev, ki se 
želijo vrniti in zaposliti v domovini v organizacijah združenega dela ali v 
zasebni obrti. Seveda to zahteva organizirano družbeno prizadevanje. 

Naj poudarim, da je zagotavljanje produktivne zaposlenosti prebivalstva 
v manj razvitih, zlasti obmejnih področjih pomembno tudi z vidika splošnega 
ljudskega odpora. 

Skladen gospodarski in socialni razvoj terja tudi razvoj tistih družbenih 
dejavnosti, ki neposredno ali posredno prispevajo k povečanju družbene pro- 
duktivnosti. Pri tem ima pomembno vlogo uresničevanje kadrovske politike 
ter v njenem okviru še posebej politike usmerjenega izobraževanja. Proces 
izobraževanja mora biti čimbolj usklađen s potrebami združenega dela. K 
uresničevanju zahteve po zraščanju usmerjenega izobraževanja z združenim 
delom bodo prispevale posebne izobraževalne skupnosti, ki so bile ustanovljene 
na področju dejavnosti materialne proizvodnje v letih 1976/1978, za področje 
družbenih dejavnosti pa so v pripravi. V organizirano dejavnost poklicnega 
usmerjanja je vključeno tudi izobraževanje ob delu, ki mora biti v bodoče bolj 
usmerjeno predvsem v proizvodne poklice. 

Pred nami ostaja še neporavnan dolg, ki ga imamo do invalidnih delav- 
cev. Vsem bi morali omogočiti uresničevanje ustavne pravice do dela, za 
katerega so sposobni. Uveljavitev zakona o usposabljanju in zaposlovanju 
invalidnih oseb ter izvajanje programov na tem področju kasni, ker še niso 
uresničeni nekateri temeljni pogoji iz zakona, kot je mreža zavodov za uspo- 
sabljanje in zaposlovanje invalidov in invalidskih delavnic ter pogoji in kri- 
teriji za njihovo ustanavljanje, predvsem pa ker dejavnost skupnosti za zapo- 
slovanje pri tej nalogi naleti na mnogo nerazumevanja, kajti organizacije 
združenega dela odklanjajo invalidne delavce. Vse do sedaj omenjeno dokazu- 
je, kako je produktivno zaposlovanje, njegovo planiranje in vključevanje v 
gospodarjenje kot njegov aktivni faktor temeljnega pomena za naš nadaljnji 
družbeni razvoj nasploh. Očitno je, da bo treba nadaljnja gibanja na tem 
področju spremljati in ocenjevati še bolj načrtno in pravočasno reagirati z 
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ustreznimi akcijami in morebitnimi ukrepi na vse pojave, ki bi ovirali ures- 
ničevanje dogovorjene politike produktivnega zaposlovanja. 

Zaposlovanje naših delavcev v tujini je bilo obravnavano v Skupščini SR 
Slovenije vletih 1973, 1975, 1976 in 1977. Po našem prepričanju sklepi iz do- 
sedanjih obravnav niso izgubili svojega pomena. Vendar smo zaradi celovito- 
sti prikaza problemov zaposlovanja in prve razprave v novem sklicu dele- 
gatske skupščine predložili v obravnavo tudi to informacijo. Pri obravnavanju 
tega področja zaposlovanja ni več v središču pozornosti odhajanje naših delav- 
cev na začasno delo v tujino, saj je proces odhajanja že skoraj ugasnil. Vedno 
zahtevnejše pa je področje zaščite naših delavcev v tujini in njihovega vra- 
čanja domov. 

Vsestranski je naš interes, da se naši delavci vrnejo. Temu pa ne ustreza 
naša aktivnost. Imamo sicer jasno začrtano usmeritev glede vračanja naših 
delavcev, toda pri njenem uresničevanju smo premalo učinkoviti. Pri tem je 
najbolj kritično dejstvo, da vračanje delavcev iz tujine še vedno ni ustrezno 
zajeto v planski usmeritvi in v njeni konkretizaciji v združenem delu, krajev- 
nih skupnostih in občinah. Ze dejstvo, da nimamo niti zanesljivih podatkov o 
številu in strukturi delavcev v tujini, to nedvomno potrjuje. Zato je neobhod- 
no storiti vse potrebno, kar naj pripomore priti do konkretnejših podatkov in 
bolj izdelanih osnov za vključevanje vračanja zdomcev in njihovega zaposlo- 
vanja v razvojne programe združenega dela in družbenopolitičnih skupnosti. 

Delavce bomo lahko uspešno spodbujali za vračanje domov le, če jim bo- 
mo ponudili povsem konkretne možnosti za njihovo zaposlitev in zagotovili 
pogoje, da bodo s primernim lastnim deležem hkrati lahko sebi in svoji dru- 
žini uredili pogoje dela in življenja. Pri tem pa je potrebna zlasti politična 
akcija, ki mora zagotavljati, da bo delavec ob svojem povratku deležen spre- 
jema kot naš delavec, kot enakopraven član naše družbene skupnosti. V tej 
zvezi bo treba urediti priznavanje usposobljenosti za delo, pridobljene z de- 
lom v tujini, in premagati sektaške odnose do strokovnih delavcev, ki jim 
pogosto preprečijo zaposlitev, ki bi ustrezala njihovim delovnim zmožnostim 
in pridobljenemu znanju, ali pa jim njihovih prispevkov k uspešnosti delovnih 
organizacij ne priznajo na ustrezen način v osebnih dohodkih. 

To zahteva kritično oceno našega delovanja, kar naj pripomore k učinko- 
vitemu načrtovanju vračajočih se zdomcev v zaposlitev doma, hkrati pa 
razvije vse tiste aktivnosti, ki krepe trdne vezi med zdomci in domovino in jih 
spodbuja k vrnitvi. 

Bolj kot kdajkoli se kaže potreba po dodatnem organiziranju v občinah. 
Potrebni bi bili tako koordinacijski odbori kot komisije pri izvršnih svetih 
občinskih skupščin, tako v tistih občinah, od koder so ljudje odšli v tujino, 
kot tudi tam, kjer so največje možnosti za njihovo produktivno vključitev v 
našo družbo. 

Za uspešnejše uresničevanje vseh nalog pa se moramo doma tudi bolje 
organizirati. V nadaljnjih prizadevanjih bomo morali največ pozornosti po- 
svetiti : 

— razširitvi možnosti za vključitev naših otrok v tujini v oblike pred- 
šolske vzgoje v slovenskem jeziku, za dopolnilni pouk slovenščine, za šolanje 
in za strokovno usposabljanje mladih doma in v tujini. Te naloge moramo 
veliko bolj razčleniti v programih samoupravnih interesnih skupnosti in za- 
gotoviti njihovo intenzivno izvajanje. Tako bomo dejansko prispevali k vra- 
čanju druge generacije in njihovemu vključevanju v združeno delo in druž- 
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beno življenje doma. S tem v zvezi se morajo bolj angažirati tudi naše druž- 
benopolitične organizacije, zlasti Zveza mladine in Zveza prijateljev mladine; 

— krepitvi naše informativne dejavnosti med zdomci, ki mora zajeti čim 
širši krog ljudi in v vsebinskem pogledu razvijati njihovo zavest o pripad- 
nosti naši socialistični skupnosti, kakor tudi zagotavljati ljudem vse tiste in- 
formacije, ki jim pomagajo pri obvladovanju težav, s katerimi se srečujejo 
pri uresničevanju svojih interesov. Vsa informativna sredstva bi morali bolj 
odpreti in delavcem omogočiti, da postanejo njihovi sooblikovalci; 

— posvetiti se moramo tudi takemu funkcioniranju služb družbenopoli- 
tičnih skupnosti in interesnih skupnosti, da bo delavcem olajšano urejanje 
vseh vprašanj in postopkov, ki so pogojeni z njihovimi interesi, da se vrnejo 
in ustalijo doma. 

Gre v bistvu za borbo za vsakega našega človeka v tujini. Le z usmerjeno 
družbeno akcijo bomo lahko preprečili prizadevanja asimilacijske politike, ki 
je usmerjena zlasti na najproduktivnejši in najsposobnejši del naših delavcev 
v tujini. 

Intenzivno vključevanje v mednarodno menjavo je eden od osnovnih 
kvalitetnih dejavnikov dinamične gospodarske rasti. Pomemben dejavnik v 
intenzivnem vključevanju gospodarstva v mednarodno menjavo, ki pozitivno 
vpliva na stanje plačilne in devizne bilance, so tudi odnosi v neblagovni men- 
javi. 

Ena izmed oblik neblagovne menjave je tudi izvajanje investicijskih in 
podobnih del, ki jih naše organizacije združenega dela izvajajo v tujini. V 
prvih letih nastopa naših organizacij v tujini v tej obliki mednarodnega eko- 
nomskega sodelovanja je bilo sklepanje takšnih pogodb prava redkost. Šte- 
vilo teh pogodb je začelo naglo naraščati šele v času 1969/70. Leta 1977 je bilo 
sklenjenih 140 pogodb. 

Sprva so naše organizacije združenega dela sklepale pogodbe za izvajanje 
investicijskih in podobnih del le s partnerji iz zahodnoevropskih dežel. Sedaj 
pa postaja vedno bolj pomembno in razvito sklepanje tovrstnih pogodb z de- 
želami v razvoju. V Gospodarski zbornici Slovenije so letos evidentirali že 
razgovore o izvajanju del v tujini za več kot eno milijardo dolarjev, Narodni 
banki pa je bilo prijavljenih že sklenjenih pogodb za več kot 60 milijonov 
dolarjev. 

Relativno skromni rezultati, ki smo jih doslej dosegli na področju te ne- 
blagovne menjave, imajo vzroke predvsem v neorganiziranem nastopu naših 
izvajalcev del v tujini. Zato je potrebno sistematično pospeševati tak izvoz 
storitev predvsem z boljšo organiziranostjo organizacij združenega dela pri 
nastopanju v tujini. To bo seveda zahtevalo posebno razpravo. Današnja raz- 
prava je omejena na zaposlovanje naših delavcev v obratih v tujini, v kate- 
rih sedaj dela blizu 5000 ljudi. Posebno pozornost je v zvezi s tem potrebno 
posvetiti samoupravni organiziranosti teh delavcev v skladu z načeli zakona 
o združenem delu. 

Glede na mednarodnopolitičen pomen te vrste sodelovanje je treba zago- 
tavljati, da bodo odnosi v teh organizacijah čim boljše urejeni, da bodo lahko 
zrcalo našega družbenopolitičnega sistema, samoupravnega družbenoekonom- 
skega položaja našega delavca, za kar bo treba tudi proučiti ustreznost dose- 
danjih zakonskih ureditev in jih eventualno prilagoditi potrebam po čim uspe- 
šnejšem razvoju te oblike sodelovanja naših organizacij združenega dela, zla- 
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sti z deželami v razvoju, v okviru novega mednarodnega gospodarskega reda. 
Hvala za pozornost. 

Predsedujoči Emil Tomažič: Tovarišu Grahorju se zahvaljujem za 
uvodno obrazložitev. S tem zaključujem skupno zasedanje vseh treh zborov. 
Delegate Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora prosim, da gredo v malo 
dvorano, kjer bodo opravili skupno zasedanje v zvezi s poročilom o izvaja- 
nju zakona o pravnem položaju verskih skupnosti v Socialistični republiki 
Sloveniji. Hvala lepa. 

(Skupno zasedanje je bilo končano ob 0.50.) 
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Predsedovala: Tina Tomlje, 
predsednica Družbenopolitičnega zbora 

Začetek zasedanja ob 10. uri. 

Predsedujoča Tina Tomlje: Tovarišice in tovariši delegati! Priče- 
njam skupno zasedanje Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine 
Socialistične republike Slovenije. 

Na skupnem zasedanju bomo obravnavali 3. točko dnevnega reda Zbora 
občin in 2. točko dnevnega reda Družbenopolitičnega zbora, to je poročilo o 
pravnem položaju verskih skupnosti v Socialistični republiki Sloveniji, ki ga 
je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet. 

K obravnavi te točke so bili povabljeni predstavniki Centralnega komi- 
teja Zveze komunistov Slovenije, Republiške konference SZDL, Republiškega 
sveta Zveze sindikatov Slovenije, Republiškega odbora Zveze združenj bor- 
cev NOV Slovenije, Republiške konference Zveze socialistične mladine Slove- 
nije, Skupnosti slovenskih občin, Izvršnega sveta Skupščine socialistične re- 
publike Slovenije ter delegacija Skupščine Socialistične republike Slovenije 
v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ in delegati v Zveznem zboru 
Skupščine SFR Jugoslavije. 

Kolikor sem obveščena seji prisostvujejo: predstavnik Izvršnega sveta 
tovariš predsednik dr. Anton Vratuša, predsednik Komisije Socialistične repu- 
blike Slovenije za odnose z verskimi skupnostmi tovariš Stane Kolman, tajnik 
iste komisije tovariš Peter Kastelic, podpredsednica Izvršnega sveta tovariši- 
ca Mara Zlebnik, od Skupnosti slovenskih občin se udeležujeta naše skupne 
seje tovariš Ludvik Golob, sekretar Izvršnega odbora Skupnosti slovenskih 
občin, in tovarišica Ivica Velikonja, s strani Republiške konference Socialistične 
zveze se udeležujejo naše skupne seje tovariši France Kimovec-Žiga, Tone 
Fajfar in Peter Bekeš, vsi člani Predsedstva Republiške konference Socialisti- 
čne zveze, s strani Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije se ude- 
ležuje seje tovariš Slavko Gerič in s strani Republiškega sveta Zveze sindi- 
katov Slovenije tovarišica Senka Namar. 
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Poročilo so obravnavali: Odbor za družbenopolitični sistem Zbora zdru- 
ženega dela, Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora občin in 
Odbor za družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega zbora. 

Prejeli smo poročilo Izvršnega sveta, skupno poročilo odborov, predlog 
stališč, ki naj bi jih sprejela Skupščina, in stališča Skupščine Kulturne skup- 
nosti Slovenije. 

Uvodno besedo k poročilu bo imel predsednik Komisije Socialistične repu- 
blike Slovenije za odnose z verskimi skupnostmi tovariš Stane Kolman! 

Stane Kolman: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši dele- 
gati! Pred vami je poročilo Komisije SR Slovenije za odnose z verskimi skup- 
nostmi o izvajanju zakona o pravnem položaju verskih skupnosti v Socialisti- 
čni republiki Sloveniji, ki ga je SR Slovenija sprejela pred dvema letoma kot 
prva republika v Jugoslaviji, na podlagi ustave iz leta 1974. Gre pravzaprav 
za prvo tovrstno poročilo, ki je namenjeno delegatom republiške skupščine. 

Gradivo je bilo pred današnjo razpravo obravnavano v odboru izvršnega 
sveta za družbenopolitični sistem in na seji republiškega izvršnega sveta 
dne 13. 7. 1978. Prav tako so razpravljali o poročilu tudi v nekaterih občin- 
skih skupščinah ter v večini občinskih konferenc Socialistične zveze delov- 
nega ljudstva. Kot informacija je bilo gradivo obravnavano tudi na nedavnem 
seminarju za predsednike in sekretarje občinskih konferenc SZDL v Portoro- 
žu. Nadalje je bilo poročilo obravnavano tudi na seji koordinacijskega odbora 
Socialistične zveze delovnega ljudstva za urejanje odnosov med samoupravno 
socialistično družbo in cerkvijo, o čemer bo verjetno še posebej govoril pred- 
stavnik republiške konference Socialistične zveze. 

Tudi večina občinskih komisij za urejanje odnosov z verskimi skupnostmi 
je razpravljala o poročilu in hkrati analizirala stanje v svojem območju, kot 
tudi v nekaterih samoupravnih interesnih skupnostih. Glede na to, da so ver- 
ske skupnosti sodelovale v razpravi o osnutku zakona o pravnem položaju 
verskih skupnosti v Sloveniji, smo njihove predstavnike povabili, da s svoje 
strani dajo oceno k poročilu o izvajanju zakona, kot tudi eventualne pripom- 
be in sugestije. V razpravi, ki je zajela zares širok krog naših ljudi in vse 
družbenopolitične strukture, od krajevnih skupnosti, občin, pa do republike, 
je bila potrjena pravilnost ocene, ki jo vsebuje poročilo. Od večine predstav- 
nikov verskih skupnosti smo prejeli ocene oziroma mnenja o izvajanju zako- 
na kot tudi o samem poročilu. Na splošno je mogoče reči, da so pozitivna. 
Se posebej bi pri tem navedel rimskokatoliško, pravoslavno ter evangeličansko 
in islamsko versko skupnost, katerih predstavniki delujejo v območju Slove- 
nije in so pismeno ali ustno posredovali poleg ocene tudi nekatera svoja za- 
pažanja in sugestije. Čeprav ne v enaki meri, sodijo, da je položaj verskih 
skupnosti in vernikov na splošno zadovoljiv in urejen. Ne glede na to pa so 
nakazali tudi nekaj problemov. Tako so na primer predstavniki evangeličan- 
ske cerkve izrazili svoje zadovoljstvo ob korektnem izvajanju zakona, v pri- 
pombah pa so navedli, da novi urbanistični plan v Mariboru predvideva od- 
stranitev evangeličanske cerkve, ne predvideva pa za zdaj nadomestne lo- 
kacije. 

Predstavniki rimskokatoliške cerkve v Sloveniji so ugodno ocenili izvaja- 
nje zakona, zatem pa navedli nekaj vprašanj, ki bi jih po njihovi presoji ka- 
zalo urediti. Predlagajo na primer, da bi družbena skupnost poiskala možnosti 
za plačevanje oziroma refundacijo stroškov, ki jih imajo tisti gojenci verskih 
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srednjih šol, ki opravljajo diferencialne izpite na gimnazijah. Nadalje žele 
davčne olajšave oziroma oprostitve obdavčevanja tako imenovane cerkvene 
puščice in darov. Katoliška duhovščina sodi, da pomenijo puščica in darovi 
prispevke za vzdrževanje cerkva in duhovniške službe ter da so cerkve kultur- 
no-umetniški objekti, ki jih je potrebno vzdrževati tudi v javnem interesu, 
zato naj ne bi bile obdavčene. 

Komisija SR Slovenije za odnose z verskimi skupnostmi pri tem ponavlja 
svoja stališča, ki so navedena tudi v poročilu, da namreč ni razlogov za na- 
čelne spremembe veljavne davčne zakonodaje, pri čemer sodi, da je za duhov- 
nike najbolj primerna pavšalna obdavčitev, s čimer bi odpadlo tudi vodenje 
poslovnih knjig. Hkrati pa menimo, naj bi bile stopnje obdavčitve kar najbolj 
realne, glede na konkretne, oziroma različne razmere v posameznih župnijah 
oziroma občinah. Pri tem naj navedemo, da skupni dohodki za obdavčitev v 
letu 1978 niso presegli vsote dveh in pol milijona dinarjev za vse verske skup- 
nosti, ki delujejo oziroma so prijavljene v Sloveniji. 

V zvezi s predlogom za organizirano karitativno dejavnost ponovno pojas- 
njujemo, da je bilo to področje razčiščeno, tako ob sprejemu naše ustave kot 
tudi pri obravnavanju osnutka zakona o pravnem položaju verskih skupnosti. 
Kot je že v poročilu navedeno, želijo predstavniki verskih skupnosti bolj eks- 
peditivno in dosledno reševanje prošenj za lokacije za nove oziroma nado- 
mestne kulturne objekte. Ob tem naj pripomnimo, kar je bilo ugotovljeno tudi 
v dosedanjih razpravah, da ni nobenih razlogov za spremembe sedanjega za- 
kona o pravnem položaju verskih skupnosti, pač pa so bili delegati in pred- 
stavniki v Skupščini informirani o tem, da so v pripravi dopolnitve nekaterih 
predpisov s področja urbanizma in davčnih obveznosti občanov, ki se nanašajo 
tudi na verske skupnosti in duhovnike. 

V razpravah o poročilu je bila s strani predstavnikov cerkve tudi ugodno 
ocenjena izenačitev gojencev šol za vzgojo duhovnikov z osebami, ki se šolajo 
v takoimenovanih državnih šolah. Ob tem so izrazili željo, da bi pristojni držav- 
ni organi odložili odpoklice študentom teološke fakultete na vojaške vaje v pri- 
merih, ko večino izpitov opravljajo v junijskem roku. Omenimo naj tudi pri- 
pombe, sicer osamljene, ki kažejo na zastarela, našem duhu in času presežena 
staliišča, ki so polemična do izvajanja zakona, češ da gre za omejevanje verskih 
svoboščin oziroma posplošeno navajajo primere domnevno nekorektnega od- 
nosa do vernikov in duhovnikov. Po mnenju zdravstvene skupnosti Slovenije 
glede zdravstvenega varstva ni zaslediti posebnih problemov. Osebe, ki redno 
obiskujejo šole za vzgojo duhovnikov, so glede zdravstvenga varstva izenačene 
z ostalimi dijaki srednjih šol oziroma študenti visokih šol in jim je s tem 
zdravstveno varstvo zagotovljeno. 

Kulturna skupnost Slovenije pa na primer meni, da so odnosi urejeni 
povsod tam, kjer za to obstajajo interesi: na področju spomeniškega varstva, 
arhivov in podobno. 

Glede na razpravo v koordinacijskem odboru Socialistične zveze delovnega 
ljudstva sprejema Komisija za odnose z verskimi skupnostmi Slovenije pred- 
log, da se na strani 4 podnaslov »Zloraba vere in verskih dejavnosti v poli- 
tične namene« nadomesti s podnaslovom »Kršitve predpisov«. Predlagatelji 
so svoj predlog utemeljevali s tem, da so bile v minulem obdobju tovrstne 
kršitve, to je zloraba vere, tako maloštevilne, da jih ne kaže obravnavati pod 
prvotnim naslovom. 
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Glede termina »storitve« na strani 5 v poglavju »Nekatera odprta vpra- 
šanja« pa naj pojasnimo, da gre za tehnični termin naše pozitivne zakonodaje 
in zato ni razlogov za spremembo tega izraza. Gradivo predstavlja dokaj za- 
ključeno celoto vprašanj, ki v sedanjem obdobju zadevajo naše odnose z 
verskimi skupnostmi in nasprotno. Sodim, da bo gradivo koristilo našim orga- 
nom, tako v republiki, predvsem pa v občinah in v krajevnih skupnostih, pri 
izvajanju in uresničevanju naše načelne politike, izražene v vrsti dokumentov, 
od znanega manifesta na Cebinah iz leta 1937 do letošnjih, ki so bili sprejeti 
na kongresih Zveze komunistov. Se zlasti so ta vprašanja razčlenjena v raz- 
pravi tovariša Kardelja »Smeri razvoja političnega sistema socialističnega sa- 
moupravljanja« in jih je potrdila tudi praksa, vse od narodnoosvobodilne borbe 
pa do danes. 

Vendar mi dovolite, da za uvod v razpravo povem nekaj značilnosti o od- 
nosih med samoupravno socialistično družbo in verskimi skupnostmi v zad- 
njem času. 

V obdobju minulega leta v območju Slovenije skoraj ni bilo primerov, da 
bi bila uporabljena administrativna sredstva zaradi kaznivih dejanj zlorabe 
vere in cerkve v politične namene ter kršenja določb zakona o pravnem polo- 
žaju verskih skupnosti (z izjemo nekaj primerov pripadnikov Jehovinih prič, 
zaradi odklanjanja obveznosti do JLA). 

Za oceno sedanjih odnosov in za njihovo urejanje v prihodnosti je temelj- 
nega pomena odnos vseh cerkva do NOB, naše družbenopolitične stvarnosti ter 
bratstva in enotnosti naših narodov in narodnosti. Tako npr. osrednje vodstvo 
rimskokatoliške cerkve v Sloveniji ostala na izhodiščih in ocenah, ki so bile 
javno izrečene ob 30-letnici osvoboditve. V preteklem letu pa se je začrtana 
smer ponovno potrdila v čestitki predsedniku Titu ob njegovem jubilejnem 
rojstnem dnevu, v govoru ljubljanskega nadškofa dr. Jožefa Pogačnika na le- 
tošnjem novoletnem sprejemu v izvršnem svetu ter v delu njegovega intervju- 
ja v časniku »Delo« iz leta 1977. 

Kljub nedvomno pozitivnemu razvoju in stanju v odnosih med samouprav- 
no družbo in katoliško cerkvijo v naši republiki pa smo bili tudi v obravnava- 
nem obdobju priča klevetam ter sovražnim napadom na Slovenijo in Jugosla- 
vijo glede domnevnega kršenja verskih svoboščin, in sicer v listu slovenske 
politične duhovniške emigracije »Naša luč«, ki izhaja v Celovcu, ter v desni- 
čarskem zamejskem listu iz Stare Gorice »Katoliški glas«. Obe publikaciji, ki 
ju urejajo slovenski duhovniki v tujini, še zlasti pa »Naša luč«, nenehno na- 
padata naš družbenopolitični sistem in napredne tokove v sami rimskokatoliški 
cerkvi. Sta izrazito antikomunistično usmerjeni in občasno poskušata rehabili- 
tirati ali vsaj braniti belogardizem s potvarjanjem dejstev itd. 

Nasprotno pa v sami Sloveniji ni bilo v zadnjem času večjih kritik na račun 
naše družbe v verskem tisku. To dejstvo hkrati govori o dveh različnih sta- 
liščih predstavnikov iste, tj. rimsko-katoliške cerkve, doma in v zamejstvu. 

Naj ob tem omenimo še poročanje slovenske redakcije radia Vatikan. 
V preteklem in letošnjem letu so oddaje imele pretežno versko oziroma cer- 
kveno vsebino. 

V naši družbenopolitični praksi je potrebno vnaprej še bolj decidirano 
razločevati med verniki, cerkvijo in klerikalizmom. Naša teorija in praksa je v 
obravnavanem obdobju bogatejša za nekatere zelo jasne in dolgoročne politične 
ocene, tako glede klerikalizma kot tudi glede podcenjevanja vernikov in sekta- 
štva v naših vrstah, ki so bile izrečene na posvetovanju predsedstva CK ZKJ 

28» 
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v Zagrebu lansko leto in so prišle do izraza tudi v delu koordinacijskega od- 
bora za urejanje odnosov med samoupravno socialistično družbo in cerkvijo 
pri RK SZDL Slovenije, v zadnji študiji Edvarda Kardelja ter v javnih izva- 
janjih nekaterih družbenopolitičnih delavcev, tako v republiki kot v federaciji. 

V Sloveniji so bili v odnosih z verskimi skupnostmi v obdobju minulih 
let ustvarjeni temelji za korektne oziroma primerne medsebojne odnose, ki jih 
karakterizira predvsem obojestranski interes zadržati kontinuiteto urejenih 
odnosov. 

Ob tem pa so v nekaterih dejavnostih, npr. aktivnost medškofijskega od- 
bora za študente rimokatoliške cerkve, še vedno prisotne tendence po šir- 
jenju vpliva z metodami in vsebino, ki presega versko-cerkveni okvir oziroma 
je vedno na meji z njim. Poleg tega so bile v zadržanju posameznih cerkvenih 
prelatov v nekaterih primerih opazne razlike med njihovim proklamiranim 
ter dejanskim ravnanjem. 

Čeprav nam zakon ne govori o dušnem pastirstvu v tujini, je vendarle 
znano, da verske skupnosti, ki delujejo v Sloveniji, razvijajo svojo dejavnost 
tudi v tujini, med našimi zdomci in izseljenci. Zlasti dejavna je pri tem rim- 
skokatoliška cerkev, ki ima precejšnje število duhovnikov povsod tam, kjer 
so zaposleni zdomci slovenske narodnosti, kot tudi med slovenskimi izseljenci. 
Naj navedem, da je npr. samo v ZR Nemčiji 16 slovenskih duhovnikov, ki delu- 
jejo med našimi verskimi zdomci. Glede na precejšnje število Slovencev, ki 
živijo in delajo v tujini, bi kazalo delovanju cerkve v tujini v prihodnje po- 
svetiti večjo družbeno pozornost. 

V dokumentih osmega kongresa ZK Slovenije je zapisano, da se »Zveza 
komunistov, kot vedno doslej, izreka za svobodo veroizpovedi, na podlagi sta- 
lišča, da je religijski ali ateistični svetovni nazor zasebna stvar človeka in stvar 
njegove osebne svobode. Hkrati se bo skupaj z množicami vernikov, ki so v 
veliki večini vključeni v razne oblike samoupravljanja in politično organizirani 
v Socialistični zvezi, bojevala proti vsem zlorabam cerkve in vere ter njenemu 
spreminjanju v sredstvo protisocialističnih in protisamoupravnih sil«. 

V skladu s tem in z dosedanjo pozitivno prakso bi v prihodnje morali od- 
nos socialistične samoupravne družbe do verskih skupnosti zasnovati, še bolj 
kot doslej, na dolgoročni in načelni politiki, tako v odnosih z vodilnimi pred- 
stavniki verskih skupnosti na ravni republike, predvsem pa pri razreševanju 
konkretne problematike v občinah in krajevnih skupnostih. Že dosedanje raz- 
prave v pristojnih telesih izvršnega sveta skupščine SR Slovenije, pa tudi 
drugod, to potrjujejo. 

V prihodnjem obdobju bi kazalo na področju urejanja odnosov z verskimi 
skupnostmi, tako v družbenopolitičnih organizacijah kot tudi v državnih orga- 
nih, posvetiti pozornost naslednjim vprašanjem: 

1. delu občinskih komisij za ocinose z verskimi skupnostmi, ki so imeno- 
vane po volitvah v tem letu; 

2. doslednejši uveljavitvi koordinacijskih odborov za urejanje odnosov 
med samoupravno socialistično družbo in verskimi skupnostmi v vseh občin- 
skih konferencah SZDL. Predvsem pa je treba z ustrezno politično akcijo po- 
spešiti oblikovanje in aktivnost teh odborov povsod tam, kjer bodisi še niso 
oblikovani bodisi niso dovolj aktivni. Dosedanja praksa nam kaže, da smo z 
aktivnostjo koordinacij, ob njihovi ustrezni kadrovski sestavi in s programi 
del presegli ter uspešno preprečevali poskuse politizacije vere oziroma cerkve, 
tj. izrabljanje religije v politične namene, nasprotne naši ustavni ureditvi. 
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Hkrati pa smo uspeli kar najbolj omejevati sektaštvo in dogmatizem, ki bi 
ju morda lahko kdo uporabil proti vernim občanom, duhovnikom in proti ver- 
skim skupnostim, reakcionarni elementi znotraj rimskokatoliške cerkve ter 
ostalih verskih skupnosti ter sovražna emigracija pa izkoristili za napad na 
načela naše politike. Koordinacijski odbori, vzeti v celoti, so pomemben ele- 
ment krepitve demokratičnosti v naših družbenih odnosih, obenem pa za na- 
daljnji razvoj in ob upoštevanju »pluralizma interesov« v Jugoslaviji edin- 
stvena oblika dela SZDL, kot naslednice OF slovenskega naroda ter naše po- 
litike fronte iz obdobja narodnoosvobodilnega boja. 

3. V Sloveniji zavzema pomembno mesto Slovensko duhovniško društvo, 
naslednik nekdanjega Ciril-metodijskega društva slovenskih duhovnikov. Po- 
trebna je vsestranska podpora Slovenskemu duhovniškemu društvu, ki pred- 
stavlja, zgodovinsko in dejansko, pomemben element znotraj rimskokatoliške 
cerkve v Sloveniji, njegove korenine pa segajo, kot je znano, v obdobje NOB. 

V svojem izvajanju seveda nisem zajel vseh problemov in vprašanj, s ka- 
terimi se srečujemo na tem občutljivem področju. Želel sem izpostaviti le naj- 
pomembnejše značilnosti vprašanj s področja odnosov med našo samoupravno 
socialistično družbo in verskimi skupnostmi, hkrati pa opozoriti na tiste aktu- 
alne oziroma pereče probleme, ki bi jim, po naših ocenah, morali v prihodnjem 
obdobju posvetiti vso pozornost, zlasti na terenu oziroma v bazi. Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Hvala lepa, tovariš Kolman! Ali želi po- 
ročevalec Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora občin in to- 
variš Vid Stempihar dopolniti pismeno poročilo Odbora? (Ne želi.) Ali želi 
predstavnik Odbora za družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega zbora do- 
polniti poročilo Odbora? (Ne želi.) Hvala lepa. 

Preden preidemo na razpravo o tej točki dnevnega reda, predlagam, da 
skupina delegatov, ki je bila zadolžena za pripravo predloga stališč, spremlja 
razpravo in po potrebi predloži zboroma spremembe in dopolnitve predloga 
stališč. V skupini delegatov so: tovariš Ludvik Golob, Peter Hedžet, Vid Stem- 
pihar in Ivanka Vrhovčak. 

Pričenjam razpravo. K razpravi vabim tovariša Franceta Kimovca-Zigo, 
člana Predsedstva Republiške konference SZDL. 

Franc Kimovec : Tovarišice in tovariši delegati! V Socialistični zvezi 
smo vaše povabilo, da aktivno sodelujemo pri tej točki dnevnega reda 7. seje 
Družbenopolitičnega zbora in Zbora občin Skupščine SR Slovenije sprejeli 
resno in z vso odgovornostjo. Zavedajoči se človeške in politične občutljivosti 
problematike tega področja smo v okviru naših sposobnosti in časa predvsem 
skušali dognati stopnjo družbene zavesti delovnih ljudi in občanov sploh, kajti 
njim gre v prvi vrsti priznanje za to, da so z življenjskim uporabljanjem do- 
ločil zakona o pravnem položaju verskih skupnosti pri nas postavili v mrtvi 
kot vse napovedi o tem, da bo izvajanje zakona zaostrilo odnose med samo- 
upravno družbo in cerkvijo. Zgodilo se je prav nasprotno. V nasprotni smeri 
se odvija proces urejanja teh odnosov, in to na trdnih principialnih družbeno- 
političnih stališčih, ki jih je Komunistična partija Slovenije oblikovala že na 
svojem ustanovnem kongresu aprila 1937 na Cebinah. To je eno izmed stališč, 
ki nam je služilo kot okvir, v katerem smo o zadevi, ki je danes predmet raz- 
prave, razpravljali v Socialistični zvezi. 
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Razumljivo je tudi, da smo pri tem ustvarjalno porabili pred letom dni 
objavljeno študijo tovariša Edvarda Kardelja »Smeri razvoja političnega si- 
stema Socialističnega samoupravljanja«. To je bilo potrebno še posebej zato, 
ker je ta razprava služila kot izhodišče za kongrese Zveze komunistov republik 
in pokrajin, predvsem pa za XI. kongres Zveze komunistov Jugoslavije. To 
poudarjam tudi zaradi tega, ker sem razumel študijo in zaključke kongresov 
namreč takole: da bo na poti v samoupravni socialistični družbeni red država 
urejala le minimum medčloveških odnosov. Vedno širši prostor pa bo za ljud- 
sko pobudo. Pluralizem samoupravno organiziranih interesov seveda zahteva 
visoko stopnjo osveščenosti ljudi, visoko stopnjo zato, ker brez te ni zares 
enakopravnega obravnavanja vseh posameznih in skupnih interesov, ki jih 
imamo vsi in seveda tudi verni ljudje. Vse te interese je treba uskladiti z 
vsemi drugimi družbenimi interesi, in prav zato je potrebna visoka stopnja 
osveščenosti na vseh ravneh, kajti razreševanje življenjskih protislovij in nji- 
hovo usklajevanje je v delegatskem sistemu, ki je organiziran teritorialno in 
interesno, doslej najbolj preizkušena metoda. Za argumentirano presojanje po- 
litičnih dimenzij posameznih odločitev in ponujenih možnosti pa je poklicana 
Socialistična zveza v funkciji najširše fronte subjektivnih sil samoupravnega 
socializma. Ko smo tako gledali na stvari, smo ugotovili, da naši delovni ljudje, 
se pravi delavci, kmetje in izobraženci, ne le da sprejemajo smer socialističnega 
samoupravljanja, temveč da se vanj tudi aktivno vključujejo in kritično pre- 
sojajoč svoje dosedanje izkušnje skušajo svoje delo izboljšati in se bolj in bolj 
približati idealom, ki so si jih postavili glede samoupravnega urejanja medse- 
bojnih odnosov. 

Akcije množic obsegajo širok splet vprašanj, od gospodarskih in socialnih 
do kulturnih, od lokalnih, do nacionalnih, jugoslovanskih, pa tudi mednarod- 
nih. To še posebej poudarjam, ker se namreč na mednarodnih meridianih na 
našo prakso gleda z drobnogledom, čeprav si mi seveda tega ne želimo. Ven- 
darle tudi drobnogledno gledanje na našo družbeno prakso ne more odkriti 
takih napak, ki bi lahko služile kot primer, na osnovi katerega se začenjajo 
mnoga, sicer dobro programirana, vendar na šibka moralna tla postavljena 
nagajanja politiki Jugoslavije, ko se uveljavlja v svetovnih razmerjih. 

Treba je namreč povedati tole: Verske skupnosti, v katere se povezujejo 
delovni ljudje naše narodne in državne skupnosti, so po svojem sestavu inter- 
nacionalne, kar včasih pozabljamo. S svojim moralno-političnim vplivom obli- 
kujejo družbeno zavest vernikov in s tem seveda tudi neposredno vplivajo na 
družbeno prakso, kar pa lahko, v zaostreni mednarodni situaciji, usodno vpliva 
na enotnost akcije za obstoj narodne in državne samobitnosti. To je pokazala 
že naša ne tako daljna zgodovina. Položaj vernikov in verskih skupnosti, v ka- 
tere se združujejo v naši samoupravni skupnosti, je za nas strateško vprašanje, 
ki je trajnega pomena za obstoj in razvoj naše samoupravne socialistične družbe. 

Že od manifesta Komunistične partije Slovenije aprila 1937. leta, ki je na- 
stajal v pogojih in protislovjih stare Jugoslavije, pa je bilo jasno, da verska 
pripadnost ni ovira za socialen in političen angažma vernikov pri enotnosti in 
interesih delavskega razreda, zavesti o enotnosti vseh delovnih množic, o skupni 
usodi in akciji slovenskega naroda kot celote. Prav tako pa je bilo že tedaj 
jasno, da verska pripadnost ne more biti pogoj za tako odločitev v misli in ak- 
ciji. Preverjali smo, koliko je to osnovno načelo, ki se je izkazalo v boju za 
narodne in socialne pravice in ki ga delovni ljudje sprejemajo, ker je bilo pre- 
verjanje slovenskega in vseh jugoslovanskih narodov in narodnosti v NOB, še 
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danes veljavno in prisotno v praksi organiziranih socialističnih sil, ki so sub- 
jekt samoupravne družbe. 

Naše izkušnje kažejo, da smo uspeh odnos do vernih ljudi in njihovih ver- 
skih skupnosti voditi po teh načelih. Gotovo pa je, da pri tem ne gre brez težav, 
ne gre pa tudi za konfrontacijo, temveč za iskanje pozitivnih alternativ, za 
ustvarjalno sodelovanje in združevanje vseh, delavskemu razredu in svojemu 
narodu zvestih sil, ki se borijo in so se pripravljene boriti za socializem in proti 
zlorabljanju vere v protisamoupravne namene. Ob tem želim opozoriti na Slo- 
vensko duhovniško društvo, ki je bilo do leta 1970 Ciril-metodijsko društvo 
katoliških duhovnikov. To društvo bo naslednje leto slavilo že 30-letnico. 
V času najhujšega pritiska na našo domovino z vzhoda in zahoda — ne smete 
pozabiti, da je bil to čas kominforma in da je bil to čas, ki ga je vodstvo kato- 
liške cerkve imelo za primernega, da prekine odnose z nami, torej v tem času 
so ustanovili duhovniki-člani Osvobodilne fronte in aktivisti narodnoosvobo- 
dilnega boja svoje stanovsko društvo. Na 10. občnem zboru so člani, ki pred- 
stavljajo eno tretjino slovenskih katoliških duhovnikov, ugotovili, da imajo 
včasih težave z vključevanjem na terenu, kar kaže, da smo sem ter tja še daleč 
od proklamiranih načel, čeprav je jasno, da delovni ljudje sprejemamo načela 
šele takrat, ko jih je potrdilo življenje, in ne narobe. 

Ocena, ki sledi iz poročila komisije — namreč to poročilo je dobra pod- 
laga za našo presojo, pa tudi statistika, ki govori o prekrških, nam pove, da je 
število prekrškov znatno manjše. 

Vendar pa ne gre samo za ta vidik. Morda je, gledano z vidika delovnega 
človeka, še bolj važno, ali in koliko mu je ta zakon pomagal uresničiti njegove 
pravice, to je, ali je prispevek k resnični svobodi veroizpovedi v duhu študije 
Edvarda Kardelja, ki pravi na strani 123 tole: »-Lahko bi celo rekli, da cerkev 
sama sebi določa dimenzije svoje svobode v tolikšni meri, kolikor interese ver- 
nikov usklajuje z vsemi drugimi interesi socialistične samoupravne družbe.« 

Verska skupnost ne more biti v konfliktu z voljo ljudstva, ko gre za vi- 
talna vprašanja slovenskega naroda, ker je to zapisano v plebiscitarno spre- 
jeti ustavi, da se ne sklicujem na njihove lastne zapovedi, ki jih postavljajo 
vernikom. Seveda pa to hkrati pomeni, da je uveljavljanje teh načel stvar vse 
naše organizirane družbe. Tu torej ni prostora za delitev na podlagi pripadnosti 
veri, kajti zakon o pravnem položaju verskih skupnosti v Socialistični republiki 
Sloveniji je bil sprejet po temeljitih pripravah, z aktivnim sodelovanjem pred- 
stavnikov vseh verskih skupnosti v delegatski skupščini in nam je predvsem 
napotilo za prakso. Razpravo o dosedanjih izkušnjah, ki izhajajo iz poročila, je 
treba prenesti v bazo. Kajti če ugotavljamo, da je prekrškov manj, potem mo- 
ramo reči tudi to, da je to tudi zasluga demokratične ljudske akcije na terenu, 
kjer so, poznavajoč razmere, našli rešitve v medsebojni skrbni izmenjavi 
mnenj, kjer nihče ni bil teroriziran z avtoriteto, ampak so iskali in našli pa- 
metno sporazumno rešitev. 

Sicer pa sta zakon in poročilo o njegovem izvajanju prešla vso pot disku- 
sije, od občinskih do Republiške konference Socialistične zveze. Lahko ugoto- 
vimo, da sta doslej o delu razpravljali približno 2/3 koordinacijskih odborov 
pri občinskih konferencah Socialistične zveze, torej je tu razprava zajela tudi 
veliko tistih koordinacij, ki so bile doslej bolj formalno oblikovane in so se 
le redko sestajale. Razlogov, ki so nas vodili pri zahtevi, da steče razprava o 
zakonu v okviru koordinacijskih odborov za urejanje odnosov med samo- 
upravno družbo in verskimi skupnostmi, je bilo več. Naj navedem nekatere: 
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1. Znane so ugotovitve, da so bili koordinacijski odbori imenovani, razen 
redkih izjem, v vseh občinah. Vendar je trajno delavnih le tretjina. Zato je 
diskusija o izvajanju zakona priložnost za aktivizacijo večine koordinacijskih 
odborov. Ker je bilo za izpeljavo razprave na razpolago premalo časa, vztra- 
jamo, da tudi po zaključeni razpravi v Republiški skupščini koordinacijski 
odbori samostojno ocenijo problematiko na svojem terenu, s stališča določil 
zakona. 

2. Gre za to, da koordinacija konkretno spregovori o posameznih členih 
tega zakona in o poročilu o njegovem izvajanju, kako je prestal preizkušnjo 
časa oziroma koliko bi ga bilo treba spremeniti oziroma dopolniti. 

3. Koordinacijski odbori naj skozi zakonska določila pregledajo današnji 
položaj, spoznajo probleme in jih, če obstajajo, tudi razrešijo. Sam pristop k 
razpravi je bil v nekem smislu že oblika sekcijskega dela Socialistične zveze, 
kajti na seje koordinacijskega odbora niso bili povabljeni le njegovi člani, 
temveč tudi ostali zainteresirani za reševanje vprašanj, ki se jih zakon dotika. 
To so člani Slovenskega duhovniškega društva, predstavniki občinskega ko- 
miteja Zveze komunistov, člani verske komisije pri občinski skupščini in dele- 
gati v družbenopolitičnih skupnostih. 

Pri taki sestavi razpravljalcev smo vztrajali, ker je vprašanje realizacije 
zakona izrazito politično vprašanje. Poleg tega pa je bil sprejet po široki in 
demokratični razpravi, ki se je odvijala že ob pripravi ustave, še posebej pa 
od sprejetja ustave dalje. Razprava o izvajanju zakona v nekem smislu za- 
ključuje aktivno obdobje, ko so v občinah sprejemali odloke o pogrebnih sve- 
čanostih, ki so veliko prispevali k razreševanju omenjene problematike in po- 
živili stike s predstavniki verskih skupnosti v okviru koordinacijskega odbora. 

Naj mimogrede omenim, da so v Ljubljani tudi uspešno na več sestankih 
razreševali probleme, ki nastajajo v zvezi z upepeljevanjem. Vse to kaže, da so 
koordinacijski odbori odigrali v tem času zelo pomembno vlogo. Zato v poro- 
čilih prihaja do pobud in sklepov, da bodo koordinacijske odbore začeli usta- 
navljati celo — kar je tudi razveseljivo, v večjem številu krajevnih konferenc 
Socialistične zveze. 

Kar se same razprave tiče, lahko ugotovimo, da so bili razpravljalci manj 
obrnjeni k zakonu in bolj k poročilu o njegovem izvajanju. To poročilo spre- 
jemajo kot dober dokument, katerega bistvo je, in to stališče je enotno, da je 
zakon, tak kot je, dober pravni akt in politični dokjiment za urejanje odnosov 
v okviru samoupravne družbe, ki se ukvarja z vsemi problemi in seveda tudi 
s problemi vernih ljudi. Ker je zakon o pravnem položaju verskih skupnosti 
v Socialistični republiki Sloveniji le eden izmed tistih, ki urejajo vprašanja 
s tega področja, so bile pripombe dane predvsem k ostali zakonodaji in odlo- 
kom, pri čemer koordinacijski odbori predlagajo ponovno presojo primernosti 
na primer: vodenja poslovnih knjig za cerkvene darove, možnosti hitrejšega 
reševanja lokacijskih problemov, predvsem tam, kjer so bili kultni objekti po- 
rušeni iz objektivnih razlogov, ponovno ocenitev primernosti odprave plačila za 
izpite na šolah usmerjenega izobraževanja za gojence srednjih verskih šol in 
presojo poenotenja vključevanja verskih skupnosti v problematiko splošnega 
ljudskega odpora in družbene samozaščite. 

To potrjuje oceno, ne samo, da so odnosi na tem področju dobri, temveč 
predvsem, da je dovolj velika pripravljenost za razreševanje nastajajočih 
vprašanj, saj problemi so, vrsta akcij nekaterih verskih skupnosti pa je, kot 
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smo slišali že v prejšnjem poročilu, na robu obravnavanega zakona, ne glede 
na ugotovitve o neznatni uporabi njegovih sankcijskih določb. 

Bolj plaho pa se javlja v teh razpravah ideja, da bi Socialistična zveza v 
svoje sekcijsko delo vključevala duhovnike tudi na drugih področjih, čeprav 
seveda ne kot predstavnike verskih skupnosti, temveč kot občane, ki poznajo 
vrsto problemov iz dela in življenja in ki so kot taki sposobni konstruktivno 
prispevati k njihovemu razreševanju. 

Kar zadeva Koordinacijski odbor za urejanje odnosov med samoupravno 
družbo in verskimi skupnostmi pri Republiški konferenci Socialistične zveze 
delovnega ljudstva, se je ta sestal po istih principih in je bila struktura raz- 
pravljalcev zelo heterogena. Rezultati pa so bili identični s tistimi v občinskih 
konferencah. Poudariti moramo, da razprave niso tekle ena za drugo, temveč 
vzporedno v občinah in na republiški ravni. Ne bom ponavljal sklepov, do 
katerih so prišli tudi na občinskih konferencah, Socialistične zveze, rad pa bi 
poudaril nekaj pomembnejših ugotovitev Republiškega koordinacijskega 
odbora: 

1. Zakon je bil povsod sprejet kot dobra politična osnova in nihče ni za- 
hteval njegove zamenjave ali korekture, temveč le spremembe nekaterih 
spremljajočih predpisov. 

2. Ce je zakon prestal preizkušnjo časa, se moramo dogovoriti za njegovo 
nadaljnje uresničevanje. Zakon sam ne more do potankosti opredeliti vseh 
mejnih problemov, temveč mora dati razlagalcem možnost za natančnejšo in 
določnejšo interpretacijo. Težave pri razumevanju zakonskih določil pa bodo 
nastajale vedno, zato moramo še naprej razvijati in pospeševati delo koordi- 
nacijskih odborov v čim širši sestavi in se držati načela, da se vsa vprašanja 
rešujejo tam, kjer nastajajo, torej v občini in predvsem v krajevni skupnosti. 
Zato moramo podpreti idejo, ki že nekaj časa prihaja s strani občinskih kon- 
ferenc Socialistične zveze, da se koordinacijski odbori oblikujejo tudi pri kra- 
jevnih konferencah Socialistične zveze. Krajevna skupnost je namreč tista druž- 
bena celica, ki najprej začuti nastajajoče probleme in jih je zato tudi sposobna 
prva rešiti, kar pomeni potrditev celotnega principa delegatskega sistema so- 
cialističnega samoupravljanja. 

Na koncu bi rad povedal še to, da k predlogom stališč nimamo pripomb, kar 
sledi iz vsega doslej povedanega. Povsem na koncu pa se opravičujem, če sem 
nekatere stvari, ki so bile že poevdane ali ste jih prebrali v poročilu, ponovil. 
Moral pa sem to povedati, da ste si v svesti tega, iz kakšnih političnih izhodišč 
je izhajala Socialistična zveza, ko je obravnavala to delikatno problematiko. 
Hvala lepa. 

Predsednica Tina Tomlje: Zahvaljujem se tovarišu Kimovcu za nje- 
gov prispevek k naši razpravi. Besedo ima tovariš Milan Kučan, predsednik 
Skupščine Socialistične republike Slovenije! 

Milan Kučan: Tovarišice in tovariši! Čeprav je formalni okvir da- 
našnje razprave poročilo, ki ga je o uresničevanju zakona o pravnem položaju 
verskih skupnosti naši skupščini predložil Izvršni svet, se meni, tako kot tudi 
ravnokar tovarišu Žigi, zdi, da je to priložnost, da o problematiki, ki jo obrav- 
nava poročilo, razpravljamo s širših vidikov uresničevanja načel politike socia- 
lističnih sil do cerkve in religije. Ne samo zaradi pomembnosti in aktualnosti 
teh vprašanj, ampak tudi zato, da bi iz teh izhodišč in načel izhajali pri ure- 



442 Skupno zasedanje Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora 

janju vseh tistih konkretnih vprašanj, na katere opozarja predlog stališč, sta- 
lišča naših odborov in zlasti v svojem uvodu tudi tovariš Kolman, in pri opre- 
deljevanju politike na vseh tistih področjih, kjer se dejavnost verskih skup- 
nosti srečuje z dejavnostjo samoupravne socialistične družbe. Velja spomniti, 
da ureja ta zakon le odnose, ki sodijo v njegovo stvarno pristojnost. Vrsto 
vprašanj iz vsakodnevnega delovanja verskih skupnosti pa urejajo drugi pred- 
pisi oziroma jih urejajo le-te v praktičnih odnosih z ustreznimi organi druž- 
benopolitičnih skupnosti. 

Iz poročila samega kot logičen zaključek izhaja ocena, da je stanje odnosov 
med verskimi skupnostmi in državo oziroma našo družbo dobro. Razloge za 
tako pozitivno oceno, ne da bi jo idealizirali, pa je treba iskati veliko širše kot 
v samem zakonu, čeprav tudi njegovega pomena ne gre podcenjevati. 

Mislim, da je to zadovoljivo stanje predvsem zasluga splošnih družbenih 
in političnih razmer in razpoloženja, visoke stopnje razumevanja izhodišč in 
načel politike socialističnih sil na tem področju, pa tudi splošnega razumeva- 
nja socializma in samoupravljanja kot življenjske akcije in prakse delavskih 
in ljudskih množic. To razpoloženje je tudi omogočilo ne le uspešno uveljavlja- 
nje, ampak še poprej samo sprejetje zakona v demokratični javni razpravi, v 
kateri je bila dana možnost, da so se o njem izrekli vsi, ki so to želeli, vključno 
s predstavniki verskih skupnosti. 

Kakšen sklep je mogoče na podlagi tega dejstva narediti? Predvsem sklep, 
da je vprašanje položaja verskih skupnosti, položaja vernikov in vprašanje ga- 
rancij za uresničevanje pravice človeka do svobodne veroizpovedi eno tistih 
občutljivih vprašanj naše družbe, ki je predmet stalne politične pozornosti de- 
lovnih ljudi in njihovih organiziranih socialističnih sil, kot so to pravice člo- 
veka občana in samoupravljalca nasploh. Se posebej zaradi tega, ker vse te, 
tudi klasične državljanske pravice in svoboščine, postajajo uresničljive šele s 
samoupravljanjem, s pravico delovnega človeka odločati v družbi skupaj z 
drugimi, na podlagi njegovega dela na proizvajalnih sredstvih v družbeni last- 
nini in v odnosih medsebojne odgovornosti, vzajemnosti in solidarnosti. 

Šele v teh pogojih, v pogojih razvitega samoupravljanja, zavesti in politične 
kulture si ljudje sami postavljajo in širijo meje svobode na vseh področjih svo- 
jega ustvarjanja in življenja, ne da bi svoje pravice uresničevali na račun ena- 
kih pravic drugih ali na škodo splošnih družbenih interesov. 

Vprašanje enakopravnosti pri uresničevanju pravic in svoboščin človeka 
je tudi z vidika predmeta naše razprave pomembno, ne toliko zaradi možnih 
in obstoječih kršitev teh pravic ali zlorabe te svobode, kot predvsem zaradi 
našega razumevanja socializma kot sistema družbenih odnosov, ki so rezultat 
akcije osveščenih delavskih in ljudskih množic, v kateri je pomembnejše tisto, 
kar jih združuje, torej njihova enotnost glede temeljnih smotrov razvoja druž- 
be, od tistega, kar jih objektivno še razdvaja, bodisi na nazorskih, religioznih, 
nacionalnih, rasnih in drugih osnovah. Prav takšno razumevanje socializma 
in vloge religioznih množic v boju za socializem ima čvrsto kontinuiteto že Od 
časa Osvobodilne fronte kot fronte enotnosti vseh tistih političnih sil, ki so 
se na čelu s Komunistično partijo Jugoslavije bojevale za demokratično ob- 
last ljudstva in za razredne, socialne, politične in druge interese delavskega 
razreda in delovnih množic, kot pravi to tovariš Kardelj. 

Ob oceni stanja teh odnosov, ki nam jo ponuja poročilo, je po mojem 
mnenju potrebno postaviti v ospredje dve vprašanji. Prvo je, koliko smo v 
praktičnih vsakodnevnih odnosih uspeli uresničiti ta načela in spoznanja o 
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nujnosti sodelovanja vseh delovnih ljudi pri uresničevanju temeljnih smotrov 
razvoja samoupravne socialistične družbe, ali drugače rečeno, koliko smo v 
teh naporih že uspeli zagotoviti enakopravnost ljudi, le na podlagi njihovega 
dela, pristajanja na splošne vrednote in hotenja naše družbe ter njihovega 
vključevanja v družbenopolitične in samoupravi j alske akcije za njihovo ures- 
ničitev. Odgovor tu ne more biti drugačen, kot velja sicer. Enakopravnosti ni 
tu ne več ne manj, kot na drugih področjih družbenega življenja. Boj za ena- 
kopravnost religioznih in neverujočih ljudi je sestavina celovitega boja zo- 
per tehnokratsko in birokratsko manipulacijo z ljudmi, zoper klerikalizem, 
zoper sektaštvo ter druge poskuse odtujevanja človeka. Kolikor bolj bomo 
uspešni v tem boju, toliko manj pomembni bodo posamezni ekscesi in defor- 
macije, ki jih za zdaj ne bi smeli podcenjevati, pa vendarle nam tudi ne bi 
smeli zamegliti pozitvne družbene tendence v razvoju teh odnosov, ki bi bila, 
če bi jo pospeševali na podlagi posameznih ekstremnih pojavnih oblik, gotovo 
izkrivljena in popačena. 

Ta pozitivna tendenca je bila že večkrat ocenjena. Nazadnje tudi na kon- 
gresih ZK, o njej pa so se pozitivno izrekli, kot smo to danes tudi že slišali, 
tudi predstavniki vseh verskih skupnosti. To je najboljši odgovor tistim, ki s 
stalnim ponavljanjem trditve, da verniki v naši družbi niso enakopravni, da 
so zapostavljeni, da se jim godijo krivice, in z napihovanjem slehernega ne- 
principialnega ravnanja posameznika ali posameznega organa dokazujejo, da 
jim ni do takšnega razvoja odnosov, da ne želijo enotne stabilne socialistične 
Jugoslavije in so zato objektivno zavezniki tistih, ki bi tudi zunaj naših meja 
želeli, da Jugoslavija ravna tako, kot ustreza njihovim političnim in ideološkim 
interesom in ne kot ustreza interesom naših delovnih ljudi im njihovih naro- 
dov. V celoti pa je vendarle mogoče in potrebno odgovoriti pozitivno na vpra- 
šanje, koliko se je politika socialističnih sil do cerkve in religije uveljavila 
ne kot konfrontacija z verniki, pač pa kot pozitivna alternativa konzervativiz- 
mu politične ideologije cerkve in kot možnost ustvarjalnega sodelovanja in 
»združevanja vseh naprednih sil, osvobodilnih, socialističnih in samouprav- 
nih«. Ta pozitivna alternativa je danes v naši družbi opredeljena z odgovori, 
ki jih je oblikovala Zveza komunistov z drugimi subjektivnimi silami do vseh 
usodnih in vitalnih vprašanj našega naroda, do njegovega razvoja v Jugosla- 
viji, do nacionalnega vprašanja, vloge v mednarodnih odnosih, socialne po- 
litike, vzgoje in drugih. Glede vseh teh pomembnih vprašanj ni več nobene 
potrebe za dialog na verskih osnovah, pač pa je potrebno sodelovanje ljudi v 
družbenopolitični in samoupravljalski akciji za njihovo uresničitev, v kateri 
se množice osvobajajo raznih tradicionalnih in zgodovinskih zavor in pred- 
sodkov na podlagi njihovih, po njih spoznanih interesih dela, življenja in 
razvoja. 

Izpolnitev te naloge zahteva zavzeto ideološko in politično delo, strpnost 
in osveščanje namesto pogosto prisotnega nezaupanja in sektašenja, ki po 
nojevsko noče videti še obstoječih objektivnih osnov za odtujevanje človeka 
tudi v našem svetu, na tleh naših, še ne dovolj razvitih samoupravnih odno- 
sov in ne povsem preseženih ostankov razredne družbe ter poskusov manipu- 
liranja s človekom in njegovimi interesi. Če ne bi bilo tako, bi bil odveč boj 
za socializem, za samoupravljanje, za komunistično vizijo družbe svobodno 
združenih proizvajalcev, odveč poziv na doslednost pri uresničevanju ustave, 
zakona o združenem delu ter drugih temeljnih dokumentov naše družbe. 
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Boj za socializem je boj, ki izpolnjuje življenje celi generaciji. Spregledo- 
vati to resnico pomeni potiskati ljudi v naročje politične akcije protisociali- 
stičnih sil, tudi klerikalnih, ki v svojih političnih ambicijah še niso povsem 
premagane, ne glede na to, da je moč šteti ločitev cerkve od države in politike 
kot temeljno pridobitev že meščanske demokratične revolucije, gotovo pa kot 
pridobitev našega narodnoosvobodilnega boja in socialistične revolucije. 

Ni slučaj, da je najti nezaupanje do sodelovanja vernikov v procesih 
graditve socialistične samoupravne družbe povsod tam, kjer je dovolj sekta- 
štva, tudi do kmeta, inteligence, upravljalskih sposobnosti in funkcij delavca, 
skratka povsod tam, kjer je potrebno razumeti, da socializem ni premočrten 
proces, v katerem je enotnost in zavezništvo ljudi dano enkrat za vselej, am- 
pak ga je potrebno dosegati in zagotavljati vedno znova, ob konkretnih pro- 
blemih in razvojnih dilemah na vedno višji stopnji zavesti ter dosežkov mate- 
rialnega in duhovnega razvoja. 

Drugo vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, je, koliko je k uveljavitvi 
načel takšne politike in k dobrim razmeram na tem področju prispeval za- 
kon o pravnem položaju verskih skupnosti kot pravno-politična podlaga za 
njihovo urejanje. Praksa, ki se razvija na njegovi podlagi, kaže, da so delovni 
ljudje in občani, ki so sodelovali v demokratičnem postopku njegovega spre- 
jemanja, sprejeli načela, na katerih je zgrajen, kot ustrezno obliko in način 
uveljavitve svojih interesov in pravic na tem področju ter mu s svojim od- 
nosom in spoštovanjem dali praktično in zgodovinsko potrditev. Zaradi tega 
tudi ni nobene potrebe, da bi zakon kakorkoli spreminjali, kot to ugotavljajo v 
svojem poročilu že odbori za družbenopolitični sistem naše skupščine. 

Za nas pa se mora to vprašanje postaviti še nekoliko širše: z vidika ust- 
varjanja pogojev za uresničevanje pravice človeka do svobode veroizpovedi 
in za preprečevanje zlorabe le-te. Tu smo znova pri vprašanju, koliko so že 
ustvarjeni pogoji, da ljudje sami, skupaj, odgovorno, solidarno in vzajemno 
sami sebi postavljajo in širijo meje svoje svobode. 

Kolikor bolj bodo ustvarjeni ti celoviti in zadostni pogoji, tem manj bo 
možnosti, da bo poskušala svobodo veroizpovedi, v imenu svojih političnih in- 
teresov, braniti cerkev v spopadu z voljo, ki je bila izražena že v času narod- 
noosvobodilne vojne in revolucije ter je danes opredeljena v temeljnih načelih 
ustave, sprejete plebiscitarno po dolgi, ustvarjalni in demokratični razpravi. 
Več bo tudi pogojev, da se cerkev pri nas dokončno poslovi od političnega 
klerikalizma in s tem osvobodi tudi vero, kajti le če se osvobodi želje po obla- 
sti in manipulacije z ljudmi, se lahko v celoti posveti veri in misli o bogu. 
S tem ko posamezni krogi in posamezniki v cerkvi poskušajo deliti ljudi na 
verne in neverne, ne le poskušajo vnašati razdor v slovenski narod in izdajajo 
njegove interese, bi lahko tudi za današnjo rabo navedli misel iz čebinskega 
manifesta, ampak tudi otežujejo njeno osvobajanje od klerikalizma, pa tudi 
ovirajo pravo svobodo vere človeka, ki sama po sebi ni ne nosilec konser- 
vativizma, ne politične diferenciacije med ljudmi. Bolj pa ko bo cerkev osvo- 
bojena klerikalizma in vezi, ki jo lahko povežejo s protisocialističnimi in pro- 
tisamoupravnimi silami doma in v svetu, manj bo dejavnik odtujene zavesti 
in manipulacije z ljudmi, bolj ko bo uspevala usklajevati verske interese z 
vsemi drugimi interesi v družbi, bolj se bo lahko vključevala v procese gra- 
ditve socialistične družbe in več bo prispevala k praktičnemu preseganju po- 
trebe in možnosti, da bi kogarkoli silili ali mu preprečevali izpovedovati vero. 
Danes pa je še potrebno preverjati, ali so spoštovane garancije, ki jih zago- 
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tavlja naš pravni red za uresničevanje pravice do svobode veroizpovedi in za 
preprečevanje zlorab te pravice v politične namene. Možnost tega preverja- 
nja morajo imeti tako subjektivne sile družbe, ki so odgovorne za spoštovanje 
pravnega reda, kot tudi delovni ljudje, za katerih pravice gre. Najustreznejša 
oblika tega preverjanja so sekcijske oblike delovanja Socialistične zveze, v ka- 
terih se z udeležbo vseh prizadetih in zainteresiranih lahko odvija demokra- 
tičen dialog o mnogih vprašanjih in dilemah družbenega življenja in razvoja. 
Te oblike dela omogočajo neposredno politično in samoupravljalsko aktivnost 
delovnih ljudi, ki tudi vsa ta vprašanja rešujejo skupaj, kot sestavino skup- 
nega življenja, na podlagi svojih samoupravnih pravic in odgovornosti tam, 
kjer ta vprašanja nastajajo, in tako postopoma ukinjajo potrebo po arbitriranju 
predstavnikov verskih skupnosti ali državnih organov v teh odnosih. 

Takšen način reševanja teh vprašanj tudi najbolj učinkovito zožuje mož- 
nosti za skrajno reakcionarno in protiljudsko delovanje posameznikov znotraj 
rimokatoliške cerkve in drugih verskih skupnosti, kot je to zapisano v predlogu 
naših stališč. 

V teh razpravah bi morali bolj odločno zavračati tako razmišljanje o tem, 
da se vprašanje uresničevanja zakona tiče le vernikov in verskih skupnosti, ker 
njih prizadeva, pa tudi razmišljanje, da je zakon akt državne ali celo partijske 
volje in se zato o njem nima smisla izrekati. 

Slednje razmišljanje hote spregleduje dejstvo, da je bil zakon sprejet 
v demokratičnem postopku, da so ga sprejele delegacije prvega sestava dele- 
gatske skupščine in da so imeli možnost izreči se o njem tudi predstavniki 
verskih skupnosti. In izrekli so se pozitivno. Zakon je potemtakem preizku- 
šnjo časa in prakse dobro prestal. Na podlagi njegovih določil je v praktičnih 
družbenih odnosih prihajalo do politične diferenciacije, krepila pa se je tudi 
družbenopolitična enotnost glede teh vprašanj, glede načel politike socialistič- 
nih sil do cerkve in religije, do ločitve cerkve od države, politike in šole. In 
še besedo o slednjem: V razpravi o poročilu o uresničevanju zakona o prav- 
nem položaju verskih skupnosti je bila v cerkvenih krogih na Primorskem 
izražena tudi, sicer osamljena, ocena, da je postavljanje marksizma kot teme- 
lja vsega izobraževanja in vzgajanja v šolah nedopustno nasilje in da je učiti 
učence komunističnega pogleda na svet isto, kar je storil fašizem na Primor- 
skem, ko je črtal iz šole slovenski jezik. Gotovo to ni samo prizadetost in 
preproščina, pa tudi ne neznanje. To je jasna in nevarna politična tendenca, 
ki zahteva razkritje pravih namenov, ki se skrivajo za zaskrbljenostjo za 
vzgajanje k samostojnemu mišljenju in kritičnosti ljudi. Marksizem ni le 
svetovni nazor, ni le ideologija in teorija revolucionarne prakse, ampak je 
tudi napotilo za revolucionarno akcijo in revolucionarna akcija sama. Vzgajati 
mladino marksistično pomeni predvsem vzgajati jo za samostojno in kritično 
presojanje in analiziranje sveta in razmer, v katerih živi, in še posebej za re- 
volucionarno akcijo za spreminjanje tega sveta, v katerem je še vedno dovolj 
objektivnih družbenoekonomskih in drugih osnov za odtujevanje in manipu- 
liranje s človekom in z njegovo dejansko nesvobodo. 

Ne videti te pomembne razsežnosti marksizma in izenačiti ga preprosto s 
svetovnim nazorom, pri tem pa mu podtikati še ateizem kot poglavitno zna- 
čilnost, pomeni biti proti tej revolucionarni akciji, proti spreminjanju sveta 
krivic, torej biti za tak svet, za razmere, v katerih človeku odtujene oblastne, 
državne, politične, tehnokratske, dogmatske in druge, tudi klerikalne cerkver 
ne strukture odločajo za svoj račun, v njegovem imenu o njem, o njegovem 
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delu in o njegovih interesih. To preprosto pomeni izpoved želje po ohra- 
nitvi in obrambi v zgodovinskem razvoju in razredni cepitvi človeške družbe 
pridobljenih privilegijev in monopolov, ki so bili, vsaj kadar je šlo za cerkev, 
že v času meščanske demokratične revolucije imenovani za klerikalizem. To je 
pravi smisel te ocene, na katero pa je naša nedavna zgodovina že dala dokon- 
čen odgovor. Veliko bolj je zato za naš čas in za vizijo družbe, ki jo gradimo, 
obetavna ocena, zapisana v enem od mnenj, poslanih Komisiji Socialistične 
republike Slovenije za odnose z verskimi skupnostmi, ki pravi: »Ce pogledamo 
vse, kar' je bilo doslej doseženo, nas lahko napolnjuje samo upanje za prihod- 
nost, za vedno lepšo prihodnost vseh ljudi naše samoupravne družbe.« Treba 
je k temu dostaviti le to, da je ta ocena tudi veliko bolj ekumenska, strpna 
in predvsem poštena. 

In še opredelitev do predloga stališč: Mislim, da so stališča ustrezna in 
da bodo, še zlasti če jih bomo uspeli uresničiti, prispevala k doslednemu 
uresničevanju politike socalističnih sil do cerkve in religije, torej politike 
na tem občutljivem področju, in tudi k uresničevanju zakona samega. Hvala 
lepa. 

Predsednica Tina To ml je : Hvala lepa! Besedo ima tovarišica Majda 
Meštro iz Celja. 

Majda Meštro: Tovarišice in tovariši delegati! Skupina delegatov iz 
občine Celje je na svoji 7. redni seji obravnavala poročilo o izvajanju zakona 
o pravnem položaju verskih skupnosti v Sloveniji. 

Delegati so podprli predloženo poročilo in stališča, pri tem pa menili, 
da je poročilo preveč organizacijsko, statistično in upravno ter premalo vse- 
binsko, problemsko in politično in usmerjevalno. Glede na razmere v celjski 
občini so delegati imeli predvsem naslednje pripombe k poročilu: Poročilo ne 
bi smelo zaobiti vloge Socialistične zveze in drugih družbenopolitičnih orga- 
nizacij pri doslednem uresničevanju zakona in ustvarjanju družbenopolitič- 
nega vzdušja za dosledno uresničevanje vsebinske usmeritve zakona. Prav 
tako bi morali v poročilu opredeliti vlogo ter pomembne rezultate aktivnosti 
koordinacijskih odborov za sodelovanje z verskimi skupnostmi v krajevnih 
skupnostih. Zlasti se zavzemamo za opredelitev, da je prva stopnja reševanja 
različnih vprašanj v odnosih med verskimi skupnostmi in družbo vselej naj- 
prej krajevna skupnost in šele nato drugi politični in oblastni organi. Poročilo 
naj tudi dosledneje in ostreje opredeli družbenopolitični in skupščinski od- 
nos do dejavnosti, ki jih opravljajo verske skupnosti, a nimajo verskega 
značaja in namena, prav tako pa tudi do agresivnosti posameznih verskih 
skupnosti v njihovih propagandnih akcijah. Prav tako moramo odločno ob- 
soditi pojave sektaštva v fronti oziroma v Zvezi komunistov in poskuse loče- 
vanja občanov med verne in neverne, glede na njihovo vključevanje v samo- 
upravno in družbenopolitično življenje. 

V celjski občini ugotavljamo ugodno vzdušje pri urejanju odnosov med 
verskimi skupnostmi in družbenopolitično skupnostjo. Mnoga odprta vpraša- 
nja smo reševali hitro in učinkovito. Da bi še okrepili stopnjo sodelovanja in 
razumevanja pri izvajanju vsebine zakona o pravnem položaju verskih skup- 
nosti, bomo odslej v okviru občinske skupščine oziroma Socialistične zveze 
delovnega ljudstva prakticirali redne letne pogovore s predstavniki vseh ver- 
skih skupnosti. 



18. oktobra 1978 4 47 

Ugotavljamo več primerov zbiranja prispevkov za različne adaptacije 
in druge akcije v okviru verskih skupnosti. Vse tovrstne aktivnosti morajo 
verske skupnosti uskladiti s Socialistično zvezo oziroma krajevno skupnostjo, 
pri tem pa upoštevati vitalne probleme in interese občanov v posameznem 
kraju. Menimo, da ni sprejemljiva sugestija, naj bi v urbanističnih načrtih že 
vnaprej predvideli lokacije za posamezne kultne objekte. 

Skupina delegatov je sprejela stališče, da moramo to vprašanje povezovati 
s sprejetjem prostorskega plana in programom družbenoekonomskega razvoja 
vsake krajevne skupnosti posebej. Osnovno dogovorjeno politično stališče je, 
da lahko pride do izgradnje kultnih objektov na osnovi izraženih interesov in 
potreb občanov, usklađenih in dogovorjenih znotraj vseh nosilcev planiranja. 
V Celju že rešujemo dve prošnji za lokacijo nove cerkve oziroma adaptacijo 
obstoječe v krajevni skupnosti, z usklajevalnimi pogovori med versko skup- 
nostjo in krajevnimi faktorji. 

Skupina delegatov naglasa izjemno odgovornost kulturnih institucij druž- 
benopolitičnih skupnosti in še posebej verskih skupnosti do spomeniško-zgo- 
dovinskih vrednosti posameznih kultnih objektov. V skladu s sprejeto kultur- 
no politiko in s povečanimi napori bi morali zagotoviti največjo varnost po- 
sameznih zgodovinskih spomenikov, kultnih in drugih objektov te vrste oziro- 
ma njihovo pravočasno in kakovostno strokovno restavriranje. 

Skupina delegatov predlaga, da v poročilu navedemo organizacije oziro- 
ma skupnosti, ki so si še posebej prizadevale za ugoden razvoj odnosov med 
verskimi skupnostmi in družbo, na primer Slovensko duhovniško društvo. 
Hvala. 

Predsedujoča Tina Tomlje: Besedo ima tovariš Giovanni Miglio- 
ranza iz Kopra. Govoril bo v italijanščini. 

Giovanni Miglioranza: Skupina delegatov za Zbor občin Skup- 
ščine SR Slovenije je 17. oktobra 1978 na skupni seji z Družbenopolitičnim 
zborom Skupščine občine Koper obravnavala poročilo o izvajanju zakona o 
pravnem položaju verskih skupnosti v SR Sloveniji. 

V široki in živahni razpravi je bilo ugotovljeno, da so razmere med druž- 
beno skupnostjo in verskimi skupnostmi v našem območju take, kot jih na- 
vaja poročilo, zato podpiramo stališča in zaključke tega poročila. 

V našem območju nismo naleteli na posebne težave pri urejanju odno- 
sov med družbo in verskimi skupnostmi tudi zaradi zgodovinskih dejstev, saj 
je bila večina duhovnikov v trdi borbi za narodnostne in socialne pravice na 
strani ljudstva. 

Kljub temu se tudi pri nas srečujemo s podobnimi težavami, kot so nave- 
dene v poročilu, predvsem kar zadeva kultne objekte. Medtem ko se po eni 
strani postavlja zahteva po ohranitvi in vzdrževanju številnih obstoječih cer- 
kva, so po drugi strani pojavlja živa želja, da bi zgradili nove v novih naseljih. 
V dosedanji praksi urbanističnega načrtovanja smo zanemarjali vprašanja lo- 
kacij morebitnih novih gradenj sakralnih objektov. Pri tem pa ni šlo za izje- 
men primer, saj smo često pozabljali tudi na zgradbe, potrebne družbenemu 
standardu. Ta vprašanja se zdaj zadovoljivo rešujejo v konstruktivnem dia- 
logu s predstavniki rimskokatoliške cerkve. 

Posebnost razmer pri nas je tudi ponovna ustanovitev škofije v Kopru, 
kar je rezultat dokončne ureditve mejnih in drugih vprašanj z Italijo. Posle- 
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dica so še vedno prisotna vprašanja glede novih prostorov in dodatnih zgradb, 
potrebnih za delovanje škofije in njenih institucij. Vendar skušamo rešiti tudi 
ta vprašanja na isti način, kot tista, ki se tičejo kultnih objektov. 

Naša skupina delegatov meni, da je potrebno odprta vprašanja med druž- 
bo in verskimi skupnostmi bolj približati bazi v krajevni skupnosti in pri tem 
omogočiti, da bodo občani o teh vprašanjih bolje in hitreje obveščeni. Hvala. 

Predsedujoča Tina Tomi je: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Lojze 
Cepuš, delegat Skupščine mesta Ljubljana! 

Lojze Cepuš: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Uvodoma moram povedati, da v Ljubljani v celoti podpiramo predloženo po- 
ročilo in ob tem ugotavljamo, da odnosi med samoupravno družbo in verskimi 
skupnostmi v Ljubljani temeljijo na vzajemnem spoštovanju ustavnih določil, 
ki med drugimi opredeljujejo svoboščine in pravice ljudi, kamor sodi tudi 
svoboda veroizpovedi ter svobodno delovanje verskih skupnosti v mejah ver- 
skih dejavnosti. Pri tem nikoli ni prišlo do izraza ločevanja ljudi glede na nji- 
hovo svetovnonazorsko prepričanje, nasprotno, vedno smo poudarjali, enako 
kot v socialistični revoluciji in NOB, da je vse, kar gradimo in na kar smo 
upravičeno ponosni tudi v Ljubljani, dejanje vseh dobronamernih ljudi, ne 
oziraje se na njihovo svetovnonazorsko prepričanje. Razprava ob sprejetju 
zakona je bila v Ljubljani široko zasnovana. Ob enotni podpori so tako ob- 
činske kot tudi mestna komisija za odnose z verskimi skupnostmi dale kon- 
kretne pripombe predlagatelju- Podobno smo razpravljali tudi o predloženem 
gradivu in ocene kažejo, da ni večjih problemov pri izvajanju zakona, kar 
samo potrjuje dejstvo, da je zakon resnično zaživel v praksi. 

V Ljubljani deluje vseh 10 verskih skupnosti, ki so registrirane. Velja po- 
udariti, da imamo z vsemi vzpostavljene zadovoljive stike, kar se odraža v 
samem delu. S strani verskih skupnosti so bili, na pobudo Koordinacijskega 
odbora za urejanje odnosov med samoupravno družbo in verskimi skupnostmi 
pri Mestni konferenci SZDL Ljubljana, predloženi zahtevki za gradnjo novih 
kultnih objektov oziroma adaptacij. V zvezi s tem izhajamo iz našega skup- 
nega spoznanja, da se je potrebno o tem samoupravno dogovarjati, s pomo- 
čjo vseh demokratičnih oblik dogovarjanja ter sporazumevanja v krajevnih 
skupnostih, ob razgrnitvi urbanističnega načrta. 

Menimo, da veljajo tu načela pridobitve ustrezne dokumentacije, enako kot 
za vse gradnje. Še vedno je zaslediti odstopanja in nesporazume, ki pa jih ne 
smemo postavljati samo v razmerje do verskih skupnosti. Prav na taki osnovi 
nam je v Ljubljani uspelo v zadnjem času rešiti nekatere akualne zadeve. 
Ob tem je treba poudariti, da se delo komisij za odnose z verskimi skupnostmi 
in koordinacijskih odborov za urejanje odnosov med samoupravno družbo in 
verskimi skupnostmi tesno prepleta in se aktualna vprašanja v posameznih 
sredinah hitreje in uspešnejše rešujejo, če sodelujejo pristojne komisije in od- 
bori ter je krajevna konferenca SZDL mesto odločanja. 

Določene pozitivne izkušnje, ki jih imajo pri svojem delu komisije, kot 
tudi odbori v Ljubljani, so v dobršni meri prišle do izraza, ko smo pripravlja- 
li odlok o pogrebnih svečanostih v območju ljubljanskih občin, ki med dru- 
gim zahteva tudi nove poslovilne objekte na Žalah. Ob tej priliki smo sode- 
lovali s predstavniki verskih skupnosti, ki so ob koncu tudi enotno podprli 
tekst, ki so ga v mesecu septembru sprejele vse ljubljanske občine. 
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Poleg tega smo v Ljubljani posvetili posebno pozornost usposabljanju 
vseh tistih, ki se neposredno srečujejo z delovanjem verskih skupnosti, tako 
na strokovnem kot na družbenopolitičnem področju. V ta namen pripravlja 
služba za odnose z verskimi skupnostmi pri Skupščini Mesta Ljubljana celovito 
informacijo s področja delovanja verskih skupnosti, ki še posebej zasleduje 
področje verskega tiska. Hvala. 

Predsedujoča Tina Tomlje: Hvala lepa. Delegatka tovarišica Tilka 
Kus je oddala pismeno razpravo k tej točki dnevnega reda. Lista predhodno 
pripravljenih razpravljalcev je tako izčrpana. 

Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) Ce ne želi nihče več razpravljati, prosim 
predstavnika skupine delegatov, ki je bila ob uvodu k tej točki dnevnega 
reda zadolžena za pripravo predloga stališč, tovariša Ludvika Goloba, pod- 
predsednika Skupščine in predsednika Odbora za družbenopolitični sistem pri 
Družbenopolitičnem zboru, da da poročilo! 

Ludvik Golob: Tovarišice in tovariši delegati! Naj vas seznanim, 
da so na seji vseh treh odborov za družbenopolitični sistem sodelovali tudi 
duhovniki nekaterih verskih skupnosti, ki so bili v sestavu delegacije Koordi- 
nacijskega odbora pri [Republiški konferenci SZDL. 

Iz skupnega poročila ste lahko ugotovili, da so odbori zadolžili skupino 
delegatov, da do današnje seje spremlja javno razpravo ter upošteva vse pred- 
loge za oblikovanje stališč, ki naj jih zbora sprejmeta ob zaključku svoje raz- 
prave. To je tudi delno opravičilo, da nismo mogli delovne zasnove stališč po- 
sredovati prej. 

Seznaniti vas moram, da so v vseh organiziranih razpravah prišli do izra- 
za, zlasti v njihovih ocenah in zaključkih, več ali manj poenoteni predlog in 
sugestije za oblikovanje dokumentov. Tako je skupina lahko, na podlagi orga- 
nizirane razprave v družbeni bazi in upoštevajoč uvodni referat, ekspoze, po- 
ročilo in tudi današnjo razpravo na seji obeh zborov, ki je dala osnovne po- 
poudarke, pripravila predloge za oblikovanje stališč. 

Upoštevajoč vse to skupina predlaga naslednje dopolnitve stališč. Gre za 
to, da bi se izključila vsaka različna interpretacija besedila, da bi bolj jasno 
formulirali nekatere stavke v teh stališčih. Prosim vas, če ste pozorni: V dru- 
gem odstavku na 1. strani naj bi se drugi odstavek k prvi točki stališč spre- 
menil tako, da bi se v celoti glasil: »Doslednost pri uresničevanju zakona o 
pravnem položaju verskih skupnosti v Socialistični republiki Sloveniji je po- 
membno prispevala k urejenosti odnosov med samoupravno socialistično druž- 
bo in verskimi skupnostmi ter k uspešnemu preseganju zgodovinskih razlogov 
in iz njih izvirajočih okoliščin, ki so omogočile poskuse preprečevati vernikom, 
da bi se aktivneje vključevali v skupne družbene, politične in samoupravne 
napore za skupno urejanje družbenoekonomskih, socialnih in drugih vprašanj 
skupnega življenja, dela in razvoja na samoupravnih osnovah.« 

V tretji točki na drugi strani naj bi se stavek, ki se začenja z besedami 
»Takšen način reševanja teh vprašanj«, deloma spremenil in dopolnil in naj bi 
bilo v novem besedilu rečeno naslednje: »Takšen način reševanja teh vpra- 
šanj naj bolj učinkovito zožuje možnosti za sovražno delovanje skrajno reak- 
cioniranih posameznikov, tudi znotraj rimskokatoliške cerkve in drugih ver- 
skih skupnosti, ter njihovo povezovanje s politično emigracijo in nazadnja- 
škimi silami v svetu.« 
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Predsedujoča Tina Tomlje: Hvala lepa! Želi kdo razpravljati o 
predlogu sprememb in dopolnitev stališč (Ne.) Ce ne želi nihče razpravljati, 
prehajamo na glasovanje. 

Glasovali bomo ločeno po zborih, z dviganjem rok. Najprej bomo glasovali 
o predlogu sprememb in dopolnitev, ki jih je predlagal tovariš Ludvik Golob. 
Gre za spremembe in dopolnitve v dveh stavkih. 

Pozivam delegate Zbora občin h glasovanju! Kdor je za predlog sprememb 
in dopolnitev stališč, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor občin soglasno sprejel predlagane spremembe in 
dopolnitve stališč. 

Enako prosim Družbenopolitični zbor, da glasuje z dviganjem rok o pred- 
laganih spremembah in dopolnitvah stališč! Prosim, 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 spre- 
memb in dopolnitev stališč. 

Prehajamo h glasovanju o celotnih stališčih. Najprej prosim delegate 
Zbora občin, da glasujejo o stališčih! Kdor je za predlog stališč, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi delegati glasujejo za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Zbor občin soglasno sprejel predlog stališč o uresniče- 
vanju zakona o verskih skupnostih. 

Pozivam delegate Družbenopolitičnega zbora, da glasujejo o predlogih sta- 
lišč! Kdor je za predlog stališč, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati glasujejo 
za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Družbenopolitični zbor soglasno sprejel predlog stališč 
o uresničevanju zakona o verskih skupnosti. 

Ugotavljam, da sta oba zbora sprejela predlog stališč skupaj s sprejetimi 
spremembami in dopolnitvami. 

S tem zaključujemo skupno zasedanje Zbora občin in Družbenopolitičnega 
zbora. Prosim delegate Družbenopolitičnega zbora, da odidejo v dvorano na 
Centralnem komiteju ZKS, delegati Zbora občin pa nadaljujejo sejo v tej 
dvorani. 

(Skupno zasedanje je bilo končano ob 12. uri.) 



; 

zbora združenega ćela 

30. oktobra 1978 

Predsedovala: Silva Jereb, 
predsednica Zbora občin 

Začetek zasedanja ob 9.35. 

Predsedujoča Silva Jereb: Tovarišice in tovariši delgati! Pričenjam 
skupno zasedanje Zbora združenega dela in Zbora občin, na katerem bomo 
poslušali uvodno obrazložitev tovariša Iva Marenka, člana Izvršnega Sveta in 
republiškega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in sicer k 
poročilu o izvajanju akcijskega programa za izvajanje dogovora o temeljih 
družbenega plana SFRJ za razvoj agroindustrijskega kompleksa v obdobju 
1976—1978, k osnutku zakona o združevanju kmetov, k osnutku zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih, k osnutku zako- 
na o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane, k predlogu za izdajo zakona 
o sistemu obrambe pred točo, k osnutku zakona o preživninskem varstvu 
kmetov in k osnutku stališč, sklepov in priporočil za oblikovanje in izvajanje 
politike na področju družbene prehrane v Socialistični republiki Sloveniji. 

Besedo ima tovariš Ivo Marenk, član Izvršnega sveta in republiški sekretar 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Prosim! 

Ivo Marenk: Spoštovano predsedstvo, tovarišice in tovariši delegati! 
V skladu z opredelitvijo, sprejeto v analizi delovanja delegatskega sistema, da 
morajo delegati na vseh ravneh odločanja dobiti čimbolj celovit pregled nad 
določenim položajem v panogi, prihaja Izvršni svet pred Skupščino s celovi- 
tim paketom problematike kmetijstva in živilstva. 

Ta zajema analizo uresničevanja planskih dokumentov, osnutke tistih no- 
vih kmetijskih zakonov, ki nastajajo iz neposrednih praktičnih izkušenj ures- 
ničevanja agrarne politike po letu 1970, ko je bila na 2. seji konference Zveze 
komunistov v kmetijstvu trasirana prva generacija teh zakonov in osnutek 
stališč sklepov ter priporočil o pomembnem vprašanju za vsakega od nas, 
o družbeni prehrani. Istočasno pa skušamo v sistem normativnega opredelje- 
vanja kmetijske politike vnašati novosti na tistih področjih, kjer na podlagi 
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povsem novih izkušenj ugotavljamo, da obstoječe rešitve ne zadoščajo. Go- 
vorim o sistemu intervencij v proizvodnji in pri porabi hrane ter o izhodiščih 
za oblikovanje sistema obrambe pred točo oziroma o kolektivnem zavarovanju 
posevkov. 

Pri tem smo izhajali iz ustavne sistemske zakonodaje in zlasti iz dogovor- 
jenih družbenopolitičnih stališč v Zvezi komunistov in Socialistični zvezi v 
zadnjih dveh letih. Takšen kompleksen pristop je zahteval izredno zavzeto 
delo celotne delegatske strukture, poleg tega pa v delovni fazi oblikovanja 
gradiv izreden napor in koordinacijo delavcev iz republiške uprave, ki so 
vložili veliko dela, da lahko danes razpravljamo o celotnem paketu. 

Takšen pristop pa vendarle prinaša možnost celovite ocene rezultatov in 
trasiranje poti v celotnem agroindustrijskem kompleksu na podlagi stališč 
iz preteklosti in opredelitev iz javne razprave, ki je obravnavala to problema- 
tiko tudi kompleksno. 

Nedvomno je zato utemeljeno, da predstavlja v celotnem gradivu za raz- 
pravo izhodišče ocena izvajanja dogovora o temeljih plana agroindustrijskega 
kompleksa za obdobje 1976—1980 v območju SR Slovenije. Ta ocena ponov- 
no potrjuje protislovnost v razvoju celotnega agroindustrijskega kompleksa v 
republiki, ki je značilna za čas po letu 1970. Izredno hiter je proces moderni- 
zacije in intenzifikacije kmetijstva in živilske industrije v prirodno ugodnej- 
ših pogojih ter izredno nagel razpad kmetijske produkcijske funkcije prostora 
na kakšnih 250 000 ha površin, kjer prirodni pogoji predstavljajo že takšno 
ekonomsko oviro v procesu modernizacije, da se ta prostor sproti nezadržno 
prazni. Ta problem predstavlja tudi enega ključnih razvojnih, predvsem pa 
prostorskih vprašanj razvoja v Socialistični republiki v Sloveniji v prihodnje. 

Kljub nezadovoljivemu ekonomskemu položaju kmetijske dejavnosti, ki 
je predvsem posledica nizke produktivnosti celotnega vloženega dela na raz- 
drobljenih proizvodnih kapacitetah, v dobršni meri pa tudi posledica letošnje 
slabše letine v vsej državi in ne dovolj bilancirane politike primarne delitve v 
preteklosti, kar je privedlo še posebej letos do novih motenj v proizvodnji 
mesa, pa se je vendar tudi v obdobju po letu 1975 v slovenskem kmetijstvu in 
živilstvu povečala celotna ponudba hrane, dosegli smo pomembne dosežke pri 
modernizaciji in prestrukturiranju proizvodnje, pomembne rezultate v produk- 
tivnosti in tehnološkem razvoju ter pri izboljševanju pogojev življenja in 
dela zaposlenih v kmetijstvu in živilstvu. Doseženi so pomembni premiki v 
samoupravni organiziranosti delavcev in kmetov ter pri njihovem medseboj- 
nem povezovanju v zaključene, čeprav še nedograjene agroživilske celote. Ne- 
dvomno se uresničuje stališče, da skupna delovna in samoupravna organizi- 
ranost delavcev in kmetov predstavlja pogoj za hitrejše premagovanje zaosta- 
losti podeželja, za ustvarjanje večje dohodkovne in razvojne stabilnosti ter za 
hitrejše uveljavljanje tistih usmeritev proizvodnje in razvoja, ki dolgoročno 
ustrezajo potrebam trga. 

Družbeni sektor resnično postaja skupna infrastruktura celotnega kme- 
tijstva in mesto, prek katerega se v odnosih proizvodne, razvojne in dohod- 
kovne soodvisnosti odvijata predelava in plasma velike večine celotne kmetij- 
ske proizvodnje. 

Čeprav smo nekajkrat bili tudi v preteklosti nagnjeni k pesimizmu, ki 
je odraz še vedno prepočasne proizvodnje, razvojne in samoupravne preobraz- 
be, pa vendarle ocenjujemo, da z doseženim glede na pogoje, ki vladajo, ne 
smemo biti nezadovoljni. Treba je namreč upoštevati, da je v letih 1977 do 
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1978 prišlo do izredno neugodnih, celo katastrofalnih vremenskih razmer (mraz 
in toča) in v teh razmerah do močnih stroškovnih udarov v prozivodnji mesa 
in delno mleka, ki so posledica neuveljavljene politike dogovarjanja v širši 
povezanosti kmetijsko-živilskih gospodarstev več republik in pokrajin in 
tudi doma. 

Tako imenovani problem koruze se v tem trenutku potencira do takšne 
mere, da grozi s pokolom živine dolgoročno zrušiti materialno podlago dela 
v največjem delu slovenskega kmetijstva, ki je dohodkovno 80% odvisno od 
dohodka iz živinoreje in ustrezne predelave. 

Zato morajo biti napori vseh nosilcev planiranja v proizvodnji v prihod- 
njem letu usmerjeni na zmanjšanje neskladja med razvito živinorejsko in 
premalo razvito rastlinsko proizvodnjo na eni strani ter na amortiziranje stro- 
škovnega udara z delitvijo rizika z delavci živilske industrije in trgovine. 

Prav tako pa bodo morali biti sprejeti ustrezni tržni intervencijski ukrepi 
tudi v ekonomski politiki, če ne želimo, da bi celotno breme te situacije do- 
končno padlo samo na delavce in kmete v kmetijstvu in živilstvu. V tem 
smislu bomo v skladu z razpravo v zborih Skupščine skušali kratkoročno 
iskati rešitve z uvozom krme, v skladu z ugotovitvami iz analize pa tudi do- 
seči širše soglasje celotne delegatske "baze v Sloveniji pri opredeljevanju nalog v 
resoluciji za izvajanje družbenega plana v letu 1979. 

V skladu s sprejetimi stališči na seji Skupščine dne 27. marca 1978, ko je 
obravnavala in sprejela predloge za izdajo 4 zakonov, ki predstavljajo okostje 
normativne opredelitve sprejete agrarne politike, so pred delegati vseh zborov 
Skupščine osnutki naslednjih zakonov: osnutek zakona o združevanju kmetov, 
ki naj bi z razčlenitvijo ustreznih določb zakona o združenem delu urejal ob- 
like in vsebino samoupravne organiziranosti kmetov ter njihove medsebojne 
odnose pri pridobivanju in delitvi dohodka ter načela glede obveznosti zdru- 
ženih kmetov pri zadovoljevanju splošnih in skupnih družbenih potreb; os- 
nutek sprememb in dopolnitev zakona o kmetijskih zemljiščih, ki ureja rabo, 
urejanje in varstvo kmetijskih zemljišč, osnutek zakona o preživninskem var- 
stvu kmetov, ki naj bi ustvaril še eno od možnosti za razreševanje socialnih 
vprašanj tistih ostarelih in dela nezmožnih kmetov, ki oddajajo zemljo v za- 
meno za ustrezno preživnino, in osnutek zakona o intervencijah v kmetijstvu 
in porabi hrane, ki naj bi urejal izvajanje planskih obveznosti republike v 
primerih, ko gre za izvajanje sprejete prehranske politike, politike cen in živ- 
ljenskega standarda ter za njeno obveznost v politiki izvajanja plana, pri 
pospešitvi rasti produktivnosti dela pri prestrukturiranju v kmetijstvu ter 
oblikovanju novih družbenoekonomskih odnosov, v skladu s sprejetimi druž- 
benopolitičnimi in planskimi usmeritvami. 

Na osnovi sprejetih stališč v Skupščini je o predlogih za izdajo vseh 4 za- 
konov potekala večmesečna širša javna razprava, ki jo je organizirala Republi- 
ška konferenca Socialistične zveze, v sodelovanju z Izvršnim svetom, republiš- 
kim kmetijskim sindikatom in Zadržno zvezo. Javna razprava je potekala od 
sredine aprila do sredine julija v občinah, kmetijskih organizacijah, v društvih 
kmetijskih inženirjev in tehnikov, v sindikatu, v svetih za družbenoekonomske 
odnose v kmetijstvu in gozdarstvu pri Socialistični zvezi in drugod. 

Z objavo so bili z vsebino tez in osnutkov neposredno seznanjeni delavci 
in kmetje po vsej Sloveniji, kar je prispevalo, da so se lahko aktivno vklju- 
čevali v javno razpravo in delegatsko razpravo o osnutkih ter oblikovali 
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predloge in pripombe. Javna razprava je v celoti podprla temeljna izhodišča 
in usmeritve, ki so opredeljene v osnutkih zakonov. 

Rezultati javne razprave so bili obravnavani in sprejeti na regijskih po- 
svetih, končna stališča Socialistične zveze k predlogom za izdajo zakonov pa 
je sprejel Svet za družbenoekonomske odnose v kmetijstvu, gozdarstvu in na 
vasi pri Republiški konferenci na seji dne 19. julija. 

Predloženi osnutki upoštevajo večji del predlogov iz javne razprave in 
tudi večine stališč, mnenj, pripomb in predlogov, ki so jih dala skupščinska 
telesa v preteklem obdobju. 

Predloženi osnutki zakonov ne pomenijo le kompleksne normativne pod- 
lage za neposredno urejanje odnosov. V določenem smislu dajejo tudi dolgo- 
ročno vizijo usmeritev in podlago za nadaljnji razvoj družbenoekonomskih 
odnosov na tem področju. Treba je namreč upoštevati različnost doseženih 
rezultatov v posameznih sredinah in dati vsem možnost za hitrejši napredek 
v okviru sprejetega sistema. 

Zakon o združevanju kmetov naj bi glede na prilike v Sloveniji v skladu 
z zakonom o združenem delu in ustavo predstavljal podlago za urejanje med- 
sebojnih razmerij kmetov v procesu skupnega planiranja, skupne proizvodnje, 
ustvarjanja in delitve dohodka in sicer takrat, ko se kmetje prostovoljno in 
na podlagi svojega ekonomskega interesa zaradi povečanja produktivnosti 
svojega in celotnega družbenega dela združujejo v različne oblike zadružne 
organiziranosti, katere omogočajo, da lahko glede na različne pogoje in potrebe, 
ki vladajo v določeni proizvodnji, najdejo najprimernejšo rešitev glede zdru- 
ževanja dela, sredstev in zemlje. To ustvarja edino trajno podlago in socialno 
varnost vseh, ki se vključujejo v ta proces. Hkrati pa bodo kmetje na pod- 
lagi združevanja in upravljanja z združenimi sredstvi, na podlagi podružblja- 
nja dela ustvarjenega dohodka dobivali vse več možnosti za upravljanje in 
razpolaganje tudi z družbenimi sredstvi. V okviru upravljanja z združenimi 
in družbenimi sredstvi ter v odnosih medsebojne dohodkovne povezanosti in 
soodvisnosti z delavci živilske industrije in trgovine pa se bodo postopno vse 
bolj vključevali v celovit sistem samoupravno organiziranega združenega de- 
la. Tako lahko na tej podlagi računamo na dejansko, ne le deklarativno iz- 
enačitev z delavci v združenem delu. 

Ves ta proces naj bi tudi v bodoče potekal na povsem prostovoljni osnovi 
in na doslednem spoštovanju zasebne lastnine, z namenom postopno prestruk- 
turirati individualno zasnovano proizvodnjo v skupno proizvodnjo kmetov in 
delavcev, na podlagi skupnih planov. Razumljivo je, da ta proces ne bo samo 
idejno potekal. 

Ob ekonomskih in socialnih motivih združevanja bo potrebna tudi v bo- 
doče stalna akcija organiziranih subjektivnih sil, zlasti Socialistične zveze, 
potrebni bodo strokovni napori Zadružne zveze, pospeševalne službe pa tudi 
pomoč družbenopolitičnih skupnosti in njihovih skupščin. 

Javna razprava in razprava v skupščinskih odborih je bila zlasti dosledna 
pri opredelitvi, da mora družbenoekonomski položaj kmeta vse bolj izvirati 
iz njegovega prispevka, ki izhaja iz tekočega in minulega osebnega in združe- 
nega dela. Le na ta način bodo lahko tudi člani kmečke družine imeli mož- 
nost, da se vključijo v združevanje in iz njega iščejo ekonomsko in socialno 
varnost. Osnutek to dosledno upošteva. 

Pomemben napor je bil storjen za opredelitev združenega kmeta in pri 
normativnem opredeljevanju različnih oblik združevanja. Pri tem smo zlasti 
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upoštevali pestrost oblik in odnosov v procesu združevanja v proizvodne 
skupnosti, kot predvsem oblike notranje delovne zadružne organiziranosti, s 
težnjo, da se takšna delovna organiziranost postopno preoblikuje tudi v te- 
meljne zadružne organizacije oziroma temeljne organizacije kooperantov. Ra- 
zumljivo je, da je v osnutku posvečena tudi posebna pozornost notranjim 
organizacijskim, dohodkovnim, delovnim in samoupravnim razmerjem med 
združenimi kmeti, odločanju o ugotavljanju in razporejanju dohodka v skladu 
s sprejetim obračunskim sistemom ter združevanju delovnih in drugih sred- 
stev. 

Pri tem naj posebej opozorim na tri stvari: 
1. Neločljiv del celovitega družbenoekonomskega položaja kmeta je tudi 

njegova pravica in dolžnost, da v skladu s svojim dejanskim dohodkom prispe- 
va za splošno in skupno porabo. Kljub nekaterim pomislekom iz javne raz- 
prave ocenjujemo, da mota bodoči zakon vsebovati tudi ta načela, ki naj se 
neposredno razčlenijo v davčnih predpisih in predpisih o svobodni menjavi 
dela na področju družbenih dejavnosti. 

2. Novost glede na teze, ki govorijo o obveznosti združenih kmetov, je, 
da zaradi vse večje medsebojne dohodkovne odvisnosti v procesu združevanja 
prek dela rizičnega sklada v zadružnih organizacijah ustvarjajo materialno 
podlago za skupno zavarovanje posevkov, pridelkov in živine. Ta obveznost 
organizacij združenih kmetov je nujna glede na izkušnje zadnjih dveh let, 
vendar ne kot individualna, temveč kot skupna obveznost v organizaciji, kjer 
pa se lahko vključujejo v zavarovanje tudi kmetje nečlani. 

3. Organizacije združenih kmetov si ni mogoče predstavljati brez skupne 
materialne podlage, ki jo predstavlja hranilno-kreditna služba kot trajna ma- 
terialna podlaga skupne proizvodnje in razvoja. 

Ob osnutku se je izpostavilo nekaj dilem, od katerih so najpomembnejše 
naslednje: 

Glede na ustavno obveznost skupnega gospodarjenja z vsemi gozdovi v 
Socialistični republiki Sloveniji in trdno odločenost, da se ne vračamo nazaj, 
ni do konca razčiščeno vprašanje glede načina udeležbe kmetov pri upravljanju 
temeljnih organizacij kooperantov v gozdarstvu in glede obveznega članstva 
v njih. To naj bi razrešili dokončno ob spremembi zakona o gozdovih, s težnjo, 
da še okrepimo sedanjo samoupravno naravnanost in organiziranost v gozdno- 
gospodarskih organizacijah. 

Zakon o združevanju kmetov naj bi tako opredelil le, da se vprašanja 
samoupravnega organiziranja kmetov v temeljnih organizacijah kooperantov 
pri gozdnogospodarskih organizacijah uredijo z zakonom o gozdovih, kar je 
bilo tudi mnenje Družbenopolitičnega zbora Skupščine Socialistične republike 
Slovenije. 

' Ali lahko Socialistična zveza na vasi nadomesti sindikat v primerih, ko 
gre za vlogo družbenopolitičnih organizacij pri organiziranju organizacij zdru- 
ženih kmetov? Menimo, da velja sprejeti stališče Družbenopolitičnega zbora, 
da sta usmeritev in vloga Socialistične zveze, ki ju ima tudi na področju 
uveljavljanja socialističnih samoupravnih odnosov v kmetijstvu in na vasi, 
opredeljena v ustavi in da ni mogoče in potrebno še z zakonom določati njenih 
nalog. 

Hkrati pa je treba upoštevati, da nedavno sprejeti statut Zveze sindikatov 
Slovenije omogoča združenim kmetom, da postanejo člani sindikata, kar daje 
možnost njihovega političnega organiziranja tudi po tej poti. 
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Še bolj, kot je to že storjeno v osnutku, naj bi izenačili položaj temeljne 
organizacije kooperantov in temeljne zadružne organizacije, z namenom, da se 
tako zadrži po naši oceni ne v celoti smotrn proces razdruževanja kmetijskih 
kombinatov, kjer le-ti obstajajo kot delovne organizacije, saj je težišče samo- 
upravne preobrazbe v kmetijstvu na čvrstitvi notranje proizvodne in dohod- 
kovne povezanosti, na skupnem planiranju in na težnji, da se samouprava 
okrepi tudi v povezavi med krajevno skupnostjo in ustrezno zadružno organi- 
zacijo. 

Katerim združenim kmetom naj bi pripadal tudi zajamčeni osebni doho- 
dek? Menimo, da le tistim, ki so vstopili v takšne odnose medsebojnega združe- 
vanja in združevanja z delavci, da uživajo vse pravice in opravljajo vse dol- 
žnosti delavca v združenem delu. Širjenje te pravice na vse združene kmete 
bi bilo glede na njihove materialne možnosti in produktivnost dela ter glede 
na celotno združeno materialno bazo nesprejemljivo. Zajamčeni osebni doho- 
dek naj bi bil tako stimulacija kvalitete združevanja. 

Razprava o zemljiškem zakonu je v celoti podprla osnovni cilj tega za- 
kona, to je, naj bi predstavljal dolgoročno podlago za spreminjanje zemljiške 
strukture na podlagi agrarno-prostorskih operacij in združevanja zemlje, za 
razmejevanje kmetijskega in urbanega prostora v skladu s sistemom planira- 
nja, za promet s kmetijskimi zemljišči, za urejanje tistih lastninskih vprašanj, 
ki zadevajo zemljiški maksimum, in za nadaljnjo krepitev samoupravnega od- 
ločanja obdelovalcev o rabi, varstvu, urejanju in združevanju kmetijskih 
zemljišč. 

Glede na obsežno razpravo je bila v temeljih dana podpora predvideni 
opredelitvi kmeta, ki je zasnovana na osebnem delu na zemljiščih v lastnini, 
ustrezni usposobljenosti za poklicno opravljanje kmetijske dejavnosti in na 
pomenu kmetijske dejavnosti v dohodku. Pri tem pa naj bi bilo tudi v prihod- 
nje osnovno vodilo, naj obdeluje in razpolaga z zemljo tisti, ki od tega dela 
živi. 

Pri tem naj poudarim, da moramo kljub težavam, ki nastopajo pri ures- 
ničevanju, ohraniti razlikovanje med kmetom in (nekmetom, saj je že z agrarno 
reformo jasno razmejeno, da je lastnina zemljišča omejena tako za kmete, še 
zlasti pa za nekmete. Ta opredelitev je dosledno spoštovana tudi v republiški 
ustavi. Zato naj ob tem še posebej opozorim, da je opredelitev kmeta v zem- 
ljiškem zakonu le način za opredelitev pravice do obsega lastnine. Družbeno- 
ekonomska razmerja med kmeti so namreč vsebovana v zakonu o združevanju 
kmetov. 

Vsekakor pa ostaja vprašanje, kaj storiti z zemljo, ki je v lasti nekmetov, 
še nadalje odprto. 

V smislu racionalnejšega gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči je po- 
udarjena vloga kmetijske zemljiške skupnosti pri oblikovanju in sprejemanju 
prostorskih planov, pri zagotavljanju smotrne obdelave kmetijskih zemljišč in 
tudi sicer pri izvajanju kmetijske zemljiške politike v občini. 

Glede na ustavno opredelitev zemljišča kot dobrine pod posebnim zakon- 
skim varstvom je ob upoštevanju neracionalnega gospodarjenja z zemljo dana 
posebna pozornost tudi varstvu zemljišč v sklopu sistema planiranja v občini 
in republiki. Iz tega razloga ter zaradi dejstva, da je za uspešno izvajanje 
vloge kmetijskih zemljiških skupnosti potrebno pri nalogah, ki so skupnega 
pomena, ustrezno usklajevanje in skupno reševanje, je bil sprejet tudi pred- 
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log iz javne razprave, da se kmetijske zemljiške skupnosti ustrezno povezujejo 
v zvezo na ravni republike. 

Predvidena nova rešitev za izvajanje melioracij in pospešitev komasacij 
je v razpravi doživela podporo. Pomeni možnost hitrejšega premagovanja raz- 
drobljenosti zemljišč in individualne izolacije kmetov na njihovih parcelah. 
Tako predstavlja osnovo za organizacijo ekonomičnejše proizvodnje in za 
hitrejše uveljavljanje različnih oblik združevanja dela, sredstev in zemlje, kot 
jih predvideva osnutek zakona o združevanju kmetov, pa tudi osnutek zem- 
ljiškega zakona v posebnem poglavju o združevanju zemljišč. 

Dosedanja razprava o predvidenem zakonu o preživninskem varstvu kme- 
tov je pokazala, ob načelni podpori novemu zakonu, tudi velik interes kmetov 
za iskanje trajnih in celovitih rešitev na področju socialne varnosti. 

K predloženemu osnutku je bila tako dana vrsta pripomb za celovito reše- 
vanje. Hkrati pa je bilo v okviru razprave v Socialistični zvezi ponovno po- 
trjeno, da pomeni ta zakon samo kamenček v mozaiku reševanja socialne var- 
nosti kmetov. 

Ob prehodnem sistemu starostnega zavarovanja kmetov ostaja kot trajna 
perspektiva reševanja tega problema prispevek iz ustvarjenega dohodka kme- 
tov, kar smo že uveljavili kot začetek v nekaj tisoč primerih pri tako imeno- 
vanem pokojninskem zavarovanju kooperantov. 

Upoštevati velja, da predvideni zakon daje enake pravice vsem ostarelim 
kmetom, ki se odločijo za oddajo zemlje, če obstaja seveda interes družbene- 
pravne osebe za prevzem kmetijskega zemljišča ali gozda. To pa objektivno 
pomeni, da možnosti za pridobitev preživnine ne bodo enake, saj se bo pro- 
ces oblikovanja družbenih zemljiških kompleksov in zemljiških kompleksov 
združenih kmetov v večji meri odvijal v ravninskem predelu. Ob tem je treba 
poudariti, da je vprašanje reševanja problemov ostarelih in s tem obdelave zem- 
lje v hribovitih območjih vse bolj odprto. Vendar bo predhodno potrebno po- 
iskati ustrezne strokovne rešitve in programe, ob upoštevanju vseh družbenih 
interesov, ne le kmetijskih. Dokler pa ni rešitve, kaj storiti z zapuščeno ali 
slabo obdelano zemljo v hribovitih območjih, pa je težko zahtevati, da bi se 
takšna zemljišča prenesla v družbeno lastnino, če za ta prenos ni ustrezne 
organizacije, ki bi zemljo prevzela in poskrbela za obdelavo. 

Ce ocenjujemo osnutek zakona s teh vidikov, ob upoštevanju dejstva, da 
to srednjeročno obdobje zaradi začetka postopkov in procesa ogrevanja kme- 
tov za nove rešitve ne bo prineslo večjih finančnih obremenitev, ni razloga, 
da predlaganega osnutka ne bi sprejeli. Tudi osnutek, enako kot teze, izhaja 
iz načela samofinanciranja preživninskega varstva v okviru sredstev od prev- 
zetih zemljišč. Solidarnost celotnega združenega dela naj bi zajela le redno re- 
valorizacijo preživnin, sredstva družinskih preživnin in nadomeščanje sredstev 
v okviru skupnosti starostnega zavarovanja kmetov, zaradi izpada prispevka 
dela zavezancev. Ob družbeni širini problema starosti dela kmečkega prebival- 
stva, ki je s tem povezano in ob zmanjševanju zmogljivosti za proizvodnjo 
hrane menimo, da je takšen obseg solidarnosti, ki bo znašal nekaj milijonov 
novih dinarjev letno, upravičen. 

V osnutku zakona o intervencijah se naslanjamo na obveznost republike, 
da sama v okviru prirodnih možnosti in s planom sprejetih obveznosti razvije 
pogoje pokrivanja svoje prehranske bilance in tako prispeva svoj delež v 
skupno jugoslovansko obveznost za zagotovitev zadostne in kvalitetne hrane. 
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Prav zato so vgrajene v osnutek ne le neposredne sistemske stimulacije za 
povečevanje organizirane proizvodnje hrane, temveč tudi ukrepi usmerjanja 
prehrane na domače vire, ukrepi za zadrževanje rasti cen in za ohranitev 
življenjske ravni prek nadomestil v porabi. Pri tem predlagamo pomemben 
korak v smer samoupravnega podružbljanja prehrane zlasti v procesu pro- 
gramiranja proizvodnje. 

Ob zadržanju dosedanjih virov sredstev predlagamo namreč ustanovitev 
samoupravnega sklada za intervencije v proizvodnji in pri porabi hrane, kar 
naj bi pripomoglo, da zlasti porabniki močneje vplivajo na proizvodnjo in na 
razvojno politiko. 

Ob letošnjih izkušnjah tudi predlagamo, da se nadaljuje začeti postopek 
za sprejetje zakona o obrambi pred točo. Na ta način bi se ustvarila podlaga 
za zmanjševanje nevarnosti te hude naravne katastrofe, zlasti s širitvijo mre- 
že obrambe v kmetijsko najpomembnejših slovenskih regijah. Razume se, 
da je prispevek zainteresiranih za obrambo, ti pa niso le vt kmetijstvu, ključ 
za delovanje sistema. Zaradi možnosti preventivnih ukrepov pred točo se zato 
upravičeno pričakuje pomoč zavarovalnih skupnosti in podpora družbenopoli- 
tičnih skupnosti. 

V družbenem planu Socialistične republike Slovenije za obdobje od 1976 
do 1980 je Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije v sodelo- 
vanju z Gospodarsko zbornico zadolžen za pripravo predloga politike ekonom- 
skih ukrepov v zvezi s celotnim kompleksom proizvodnje živil, preskrbe z 
živili in družbeno prehrano. Na teh osnovah je bilo skupaj s sindikatom 
in strokovnimi ustanovami pripravljeno izhodiščno gradivo za razpravo o 
problematiki družbene prehrane v Socialistični republiki Sloveniji. Ugotovimo 
lahko, da je širjenje družbene prehrane doseglo v naši republiki že pomembne 
rezultate in da se zanjo izločajo pomembna sredstva ustvarjenega družbenega 
proizvoda. Dnevno se že razdeli v družbeni prehrani več kot 900 tisoč obrokov. 
Omeniti velja, da so najpomembnejša področja uveljavljanja družbene pre- 
hrane organizacije združenega dela, saj se dve tretjini vseh obrokov razdelita 
prav delavcem. 

Kljub velikim uspehom, ki se kažejo v doseženi ravni družbene prehrane, 
pa lahko ugotovimo, da so mnoge rešitve pomanjkljive in drage. Vedno bolj 
se izpostavljajo problemi zdravstveno-higienske neoporečnosti obrokov, njiho- 
ve strukture ter časovne porazdelitve. Zato družbena prehrana v razvojnem 
smislu še ne predstavlja prednosti, ki bi jo po sami vsebini in obsegu morala 
v razvoju celotnega agroindustrijskega kompleksa, zaposlenim delavcem v 
organizacijah združenega dela, občanom v krajevnih skupnostih in tudi druži- 
nam pri olajševanju njihove prehrane doma. 

Na osnovi analize sedanjega stanja smo v Izvršnem svetu pripravili osnu- 
tek stališč, sklepov in priporočil za oblikovanje in izvajanje politike na pod- 
ročju družbene prehrane v Socialistični republiki Sloveniji. Ta osnutek je v 
zadnjem času doživel podporo v javni razpravi. Prav tako pa so bila v skladu 
z osnovno težnjo osnutka začeta v občinah prizadevanja, da se družbena pre- 
hrana ustrezneje organizira, sistem pa notranje čvrsteje poveže v enotno veri- 
go od proizvodnje do porabe hrane. 

Spoštovane tovarišice in tovariši! Glede na obsežen paket, ki je pred vami, 
vam v imenu Izvršnega sveta predlagam, da razpravljate in še nadalje pri 
oblikovanju predlogov zakonov sodelujete s pripombami, istočasno pa vas ob- 
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veščam, da smo v prvotni opredelitvi materiala, ki je bil na razpolago po se- 
jah odborov, ugotovili, da je večina pripomb, mnenj, stališč, ki so jih dali 
skupščinski odbori, sprejemljivih in bomo na tej podlagi oblikovali predloge 
zakonov ter osnutek zakona o obrambi pred točo in predlog stališč, sklepov in 
priporočil v zvezi s problematiko družbene prehrane v Sloveniji. Hvala lepa. 

Predsedujoča Silva Jereb: Tovarišu Marenku se zahvaljujem za 
uvodno obrazložitev in zaključujem skupno zasedanje obeh zborov. 

Delegate Zbora občin obveščam, da nadaljujemo sejo zbora v mali dvo- 
rani, in sicer takoj. Hvala lepa! 

(Zasedanje je bilo končano ob 10.05.) 



2. seja 

(29. septembra 1978) 

Predsedovala: Zofka Stojanovič, 
predsednica skupščine Skupnosti socialnega varstva Sloveniji 

Začetek seje ob 9.45. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Tovarišice in tovariši delegati! Pri- 
čenjam 2. redno sejo Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije in pred- 
lagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 

1. izvolitev komisij za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
Zbora uporabnikov in Zbora izvajalcev in poročila komisij, 

2. odobritev zapisnika 1. seje Skupščine, 
3. informacija o uresničevanju stališč Skupščine SR Slovenije in Predsed- 

stva Republiške konference SZDL Slovenije o izvajanju in nadaljnjem ure- 
janju sistema socialne varnosti borcev NOV in drugih borcev ter vojaških 
invalidov, 

4. informacija o analizi in uporabi kriterijev za priznavanje varstvenega 
dodatka kmetom-borcem NOV, 

5. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vo- 
jaških invalidih, s tezami za zakon, 

6. predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
borcih za severno mejo v letih 1018 in 1919 in o slovenskih vojnih dobrovolj- 
cih iz vojn 1912 do 1918, 

7. predlog odloka o potrditvi dogovora o izboljšanju varstva civilnih 
invalidov vojne, 

8. predlog odloka o potrditvi dogovora o izboljšanju varstva družinskih 
članov oseb, ki so v obvezni vojaški službi, 

9. odločba Ustavnega sodišča SR Slovenije o ugotovitvi, da določbi 2. in 
3. odstavka 13. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju nista 
v skladu z ustavo SR Slovenije, 

10. predlog dogovora o nalogah udeležencev pri uresničevanju kadrovske 
politike na področju mednarodnih odnosov, 
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11. predlog samoupravnega sporazuma o merilih, pogojih, načinih in po- 
stopkih za dosego dogovorjenega uvoza blaga in storitev ter odliva deviz za 
leto 1978, 

12. predlog sprememb in dopolnitev statuta Skupnosti socialnega varstva 
Slovenije, 

13. predlog okvirnega programa dela Skupnosti socialnega varstva Slo- 
venije za obdobje od 1978 do 1982 in predlog delovnega načrta Skupnosti za 
leto 1978, 

14. osnutek samoupravnega sporazuma o združevanju sredstev za finan- 
ciranje dejavnosti Skupnosti socialnega varstva Slovenije za leto 1979, 

15. imenovanja: 
— Odbora za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito, 
— Komisije za sistem in zakonodajo, 
— Komisije za usklajevanje programov socialnega varstva, 
16. vprašanja in pripombe delegatov, 
17. razno. 
Se delegati s predlaganim dnevnim redom strinjate? (Da.) Ima kdo kak- 

šen predlog za spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Ne.) Če nihče, po- 
tem prosim, da predlagani dnevni red potrdimo z dvigom rok. Kdor je za, 
naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Obveščam Skupščino, da glede na današnji dnevni red oba zbora v skladu 
z določili statuta razpravljata in sklepata enakopravno in skupaj. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na izvolitev komisij 
za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja Zbora uporabnikov in Zbora 
izvajalcev in poročila komisij. 

Predlagam, da v Komisijo Zbora uporabnikov izvolimo delegate iz občin- 
skih skupnosti Idrija, Ilirska Bistrica in Jesenice. V Komisijo Zbora izvajalcev 
pa predlagam delegate iz občinskih skupnosti Vrhnika, Tolmin in Šmarje pri 
Jelšah. 

Ima kdo kakšen drugačen ali spreminjevalni predlog? (Ne.) Ce nihče, po- 
tem dajem oba predloga na glasovanje. 

Najprej prosim, da glasuje Zbor uporabnikov. Kdor je za predlagani se- 
stav Verifikacijske komisije Zbora uporabnikov, naj prosim dvigne roko! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Prav tako prosim Zbor izvajalcev, da potrdi predlog za izvolitev Verifika- 
cijske komisije svojega zbora. Kdor je za predlagani sestav komisije, naj 
prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta obe komisiji izvoljeni. Prosim, da čimprej pričneta 
z delom in zboru poročata o sklepčnosti današnje seje. Med tem časom pa bi 
sejo nadaljevali, in sicer bi najprej prešli na 3. točko dnevnega reda, nato pa 
bi se, ko bi bila ugotovljena sklepčnost, vrnili na 2. točko dnevnega reda. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na informacijo o 
uresničevanju stališč Skupščine SR Slovenije in Predsedstva Republiške kon- 
ference SZDL Slovenije o izvajanju in nadaljnjem urejanju sistema socialne 
varnosti borcev NOV in drugih borcev ter vojaških invalidov. 
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Uvodno obrazložitev k tej točki dnevnega reda in ekspoze Republiškega 
komiteja za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov bo podal tovariš 
Milan Loštrek, predsednik Koordinacijskega odbora za vprašanja socialne 
varnosti borcev! 

Milan Loštrek: Spoštovane tovarišice in tovariši delegati! Ustava 
SR Slovenije kot najvišja oblika samoupravnega sporazuma delovnih ljudi 
in občanov že med temeljnimi načeli določa, da socialistična družbena skupnost 
ureja materialne in druge pogoje za uresničevanje pravic borcev, vojaških 
vojnih invalidov in družin padlih borcev, s katerimi se zagotavlja njihova so- 
cialna varnost. 

V 238. členu ustave SR Slovenije je določeno, da vojaški invalidi, borci 
NOV, žrtve fašističnega nasilja, civilne žrtve vojne in vojnega materiala, špan- 
ski borci in predvojni revolucionarji, borci za severno mejo in slovenski vojni 
dobrovoljci uživajo posebno družbeno varstvo. 

V duhu teh ustavnih načel, ki jih vsebuje tudi ustava SFRJ, vključena pa 
so bila v vse povojne ustavne in politične dokumente, je naša socialistična 
samoupravna družba vse od osvoboditve dalje gradila sistem socialne in mate- 
rialne varnosti borcev. Ta sistem je zasnovan tako, da zagotavlja različen 
obseg in nivo pravic, ki so odvisne od časovne udeležbe v NOV, od mate- 
rialnega položaja borca, od pravic iz pokojninsko-invalidskega zavarovanja, 
ki temeljijo na delovnem prispevku posameznika, ter od materialnih možnosti 
družbe. Pri tem se udeležba v NOV vrednoti kot pomemben in izjemen prispe- 
vek, kot minulo delo z vsemi specifičnostmi, pomembnimi za ustvarjanje in 
razvoj naše socialistične samoupravne skupnosti in kot izpolnjevanje nalog 
pod najtežjimi vojnimi pogoji. 

V tem sistemu uživajo borci NOV s priznano posebno dobo v dvojnem 
trajanju in vojaški invalidi temeljne pravice, ki jih ureja in zagotavlja federa- 
cija, enako kot jih zagotavlja tudi nosilcem partizanske spomenice 1941, na- 
rodnim herojem in španskim borcem. 

Socialistične republike in socialistični avtonomni pokrajini, občine, samo- 
upravne interesne skupnosti in organizacije združenega dela ter druge samo- 
upravne skupnosti pa s svojimi zakoni oziroma samoupravnimi akti urejajo 
in zagotavljajo dopolnilne oblike varstva. 

Vse socialistične republike in obe socialistični avtonomni pokrajini so 
sprejele vrsto predpisov, s katerimi so dopolnilno uredile in s tem izboljšale 
socialni in materialni položaj borcev NOV, vojaških invalidov, družin padlih 
borcev ter drugih udeležencev vojne ter žrtev fašističnega nasilja. 

Pri reševanju socialnih in materialnih vprašanj borcev NOV in vojaških 
invalidov gre torej za širše družbeno vrednotenje njihovega družbenopolitič- 
nega prispevka, pri čemer sta vrsta in nivo dopolnilnih pravic odvisna tudi od 
ekonomske moči posamezne socialistične republike oziroma socialistične avto- 
nomne pokrajine. 

Tovarišice in tovariši delegati! Po podatkih iz poročila Republiškega od- 
bora Zveze združenj borcev NOV Slovenije za 5. redno skupščino, ki je bila 
24. marca 1978, so štele naše borčevske vrste skupno 124 200 članov. Od skup- 
nega števila je bilo zaposlenih še 24 250 borcev. 

Po podatkih popisa borcev, ki je bil opravljen leta 1973, pa je imelo pri- 
znano posebno dobo 86 181 udeležencev NOV ter aktivnih in organiziranih 
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sodelavcev NOV, od tega 74 800 v dvojnem trajanju in 11 381 v enojnem tra- 
janju. Evidentiranih je bilo tudi 15 937 zapornikov, 17 040 internirancev, 18 241 
izgnancev, 4025 oseb, ki so bile med vojno na prisilnem delu, in 824 konfini- 
rancev. 

Borci NOV in ostali udeleženci NOV, ki so nosili vso težo in odgovornost 
za zmagoviti boj naših narodov in narodnosti proti okupatorju in v povojni 
obnovi, so tudi v sedanji fazi razvoja samoupravnih odnosov pomemben dejav- 
nik in aktiven nosilec uveljavljanja politike VIII. kongresa Zveze komunistov 
Slovenije in XI. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije, programa Socialistič- 
ne zveze delovnega ljudstva, socialističnega samoupravnega sistema in vred- 
not socialistične revolucije. 

Se posebej je pomemben prispevek borcev v fronti organiziranih socia- 
lističnih sil na vseh ravneh, ne le delegacij Zveze združenj borcev v sestavu 
republiških in občinskih konferenc SZDL, pač pa tudi v mnogih družbenih 
akcijah v krajevnih skupnostih. V krajih, kjer bivajo borci, so vsepovsod med 
najbolj vplivnimi nosilci akcij za gospodarsko in kulturno preobrazbo svojega 
mesta ali vasi, v akcijah za samoprispevek, v solidarnostnih akcijah itd. 

Borci opravljajo odgovorne družbene naloge v vseh družbenopolitičnih in 
samoupravnih interesnih skupnostih, krajevnih skupnostih, prek organov ob- 
čin in republik do federacije. Pomembna je tudi družbenopolitična aktivnost 
borcev in organizacij Zveze borcev NOV pri uveljavljanju delegatskega siste- 
ma, pri vključevanju v aktivnost, povezano z ljudsko obrambo in družbeno sa- 
mozaščito ter z razvijanjem revolucionarnih tradicij NOV. 

Tovarišice in tovariši delegati! Izvršni svet Skupščine SR Slovenije vam 
je predložil informacijo o uresničevanju stališč Skupščine SR Slovenije in 
Predsedstva Republiške konference SZDL Slovenije o izvajanju in nadaljnjem 
urejanju sistema socialne varnosti borcev NOV in drugih borcev ter vojaških 
vojnih invalidov in informacijo o analizi in uporabi kriterijev za priznavanje 
varstvenega dodatka borcem-kmetom NOV, z namenom, da vas seznani s sta- 
njem na tem področju ter da skupno preverimo, v kolikšni meri smo ures- 
ničili stališča Skupščine SR Slovenije z dne 23. junija 1976. 

Glede na to, da je gradivo predloženo v času, ko pričenjajo z delom dele- 
gatske skupščine drugega sklica in tik pred VIII. kongresom Zveze združenj 
borcev NOV Jugoslavije, je predlagatelj delno razširil gradivo, da obsega pre- 
gled stanja za obdobje zadnjih štirih let. Informacija je tako v bistvu prikaz 
urejanja sistema socialne varnosti borcev NOV in drugih borcev ter vojaških 
vojnih invalidov v času delovanja prvih delegatskih skupščin od sprejetja nove 
ustave ter v času štiriletnega obdobja med kongresi Zveze komunistov in Zve- 
ze združenj borcev NOV Jugoslavije oziroma med IV. in V. redno skupščino 
Zveze združenj borcev NOV Slovenije. 

Skupščina SR Slovenije in Predsedstvo Republiške konference SZDL sta 
leta 1976 ob sprejemanju stališč o izvajanju in nadaljnjem urejanju sistema 
socialne varnosti borcev NOV in drugih borcev ter vojaških vojnih invalidov 
ugotavljala, da se je pri reševanju problematike socialne varnosti borcev v večji 
meri posvečala skrb nekaterim materialnim vprašanjem, manj pa tudi celo- 
vitosti življenjskih razmer, v katerih borci živijo. Premalo je bilo storjenega 
zlasti na področju boljšega urejanja medsebojnih odnosov in poglabljanja 
skrbi za borce v neposrednem okolju, kjer živijo, še posebno za starejše, bolne 
in osamele borce. V reševanje borčevsko-invalidske problematike niso bili v 
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zadostni meri vključeni nekateri družbeni dejavniki, predvsem ne samouprav- 
ne interesne skupnosti in krajevne skupnosti. 

Upoštevati je namreč treba, da se na področju borčevsko-invalidskega var- 
stva pojavlja vse več problemov, ki so posledica staranja — povprečna starost 
borcev je prek 62 let, nadalje vpliva poznejših posledic vojne, poslabšanja 
zdravstevnega stanja, osamelosti posameznikov in pospešenega upokojevanja. 

Stališča so postavile zahteve po bolj zavzetem reševanju zlasti naslednjih 
vprašanj: ustanavljanje in širjenje zmogljivosti služb za zdravstveno varstvo 
borcev, zvišanje denarnih prejemkov borcev, ki prejemajo varstvene pokojnine, 
uskladitev meril in kriterijev za podeljevanje občinskih priznavalnin, ure- 
janje nastanitve posameznih borcev, ki to želijo, v domovih za starejše občane 
ter reševanje še nezadovoljivo rešenih stanovanjskih vprašanj. Pri tem pa 
je bilo poudarjeno, da se je treba v večji meri zavzemati za podružbljanje 
sistema socialne varnosti borcev in reševanje posameznih vprašanj v samo- 
upravnih interesnih skupnostih, zlasti zdravstvenega varstva, socialnega skrb- 
stva, invalidsko-pokojninskega zavarovanja in v stanovanjskih skupnostih, 
ob koordinacijski vlogi skupnosti socialnega varstva. 

Stališča so poudarila, da je pri nadaljnjem dograjevanju sistema borčev- 
sko-invalidskega varstva treba izhajati iz temeljnih pravic, ki jih zagotavlja 
federacija. Zavzemati se je treba, da se te pravice ne bodo razširile, temveč 
le izboljševale in da se bodo odpravljale neustrezne rešitve, v skladu z ustavo 
in zakonsko pristojnostjo federacije. 

Težišče odgovornosti za izpopolnjevanja sistema socialne varnosti borcev 
pa je treba prenesti na socialistične republike in socialistični avtonomni po- 
krajini, ki naj pospešeno samoupravno urejajo še odprte probleme borcev 
z medsebojnim dogovarjanjem in usklajevanjem stališč za enotnejše zagotav- 
ljanje socialne varnosti borcev, upoštevajoč pri tem določene posebnosti v 
posameznih republikah in pokrajinah. 

Po sprejetju nove ustave SFRJ je bilo v Skupščini SFRJ opravljeno uskla- 
jevanje temeljne zakonodaje o pravicah borcev in vojaških invalidov z ustavo. 
Ob tem pa so bile zlasti v letu 1977 sprejete tudi nekatere dopolnitve zveznih 
zakonov, ki so pozitivno vplivale na socialni in ekonomski položaj borcev in 
vojaških invalidov v Jugoslaviji: 

Osnova za borčevski dodatek za zaposlene borce se sedaj vsako leto do- 
datno povečuje za 6 % ter znaša v letu 1978 mesečno 4450,00 dinarjev, to je 
tako imenovani zvezni dodatek za borce. 

Za 6 % se povečuje tudi vsakoletna osnova za odmero zagotovljene pokoj- 
nine borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943, ki jo prejema okoli 
110 000 upokojenih borcev ter znaša v letu 1978 mesečno 3782,50 dinarjev 
(to je tako imenovana zvezna zajamčena pokojninska osnova). 

Odprt je bil rok za priznanje posebne dobe v dvojnem trajanju s pričami. 
Do 31. 12. 1977 je v SFRJ zaprosilo za izdajo ustreznega potrdila nad 120 000 
oseb. 

Od 1. 1. 1978 je bila zvišana osebna in družinska invalidnina za 19 %. 
Zvišani so bili prejemki vojaških vojnih invalidov — samohranilcev. 
Vojaški invalidi NOV in upravičenci do družinske invalidnine, ki živijo v 

zamejstvu, so bili glede zdravstvenega varstva in glede višine invalidskih 
prejemkov izenačeni z vojaškimi invalidi v SFRJ. 

Vojaški invalidi-kmetje so oproščeni plačevanja prispevkov za zdravstve- 
no varstvo. 
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Sprejet je bil zakon o evidenci borcev, vojaških invalidov in družin padlih 
borcev, ki bo omogočal natančnejšo evidenco in spremljanje stanja na tem 
področju ter možnosti realnejšega planiranja sredstev. 

Podpisan je bil dogovor o skupnih kriterijih pri urejanju pravic borcev, 
vojaških invalidov in družin padlih in umrlih borcev, ki se urejajo s predpisi 
republik in avtonomnih pokrajin, zaradi enotnejšega urejanja dopolnilnega 
borčevsko-invalidskega varstva. 

V izrelavi je analiza gerontološke raziskave socialno-zdravstvenega stanja 
borcev NOV in vojaških invalidov, v katero je bilo zajeto v SFRJ 14 700 bor- 
cev NOV in vojaških invalidov. Na podlagi ugotovitve te analize naj bi bili 
izdelani ustrezni predlogi za boljšo vsebinsko in organizacijsko ureditev zdrav- 
stvenega varstva udeležencev NOV. 

V preteklem mandatnem obdobju je bil ustanovljen tudi Zvezni komite za 
vprašanja borcev in vojaških invalidov, ki je s svojim delovanjem pomembno 
prispeval k zboljšanju socialne varnosti borcev in vojaških invalidov. 

V informacijo naj navedem, da je v proračunu federacije za leto 1978 pred- 
videna poraba za temeljno borčevsko-invalidsko varstvo v višini 11 901 000 000, 
kar je 14,85 % celotnega zveznega proračuna. 

Tovarišice in tovariši delegati! Tudi v SR Sloveniji so sprejeti dokumenti 
Zveze komunistov in Zveze združenj borcev ter stališča Skupščine SR Slove- 
nije in Predsedstva Republiške konference SZDL Slovenije pomembno začrtali 
nadaljnjo pot razvoja dopolnjevanja sistema socialne varnosti borcev NOV in 
vojaških invalidov. Poseben poudarek je bil dan podružbljanju sistema socialne 
varnosti borcev in njegovemu izvajanju v samoupravnih interesnih skupnostih 
s področja socialnega varstva in zdravstva, v katerih se tudi realizira večji del 
pravic borcev in vojaških invalidov. Pri posameznih samoupravnih interes- 
nih skupnostih so bili zato ustanovljeni tudi odbori oziroma komisije za vpra- 
šanja borcev NOV in vojaških invalidov. 

Dovolite mi, da na kratko opišem nekatere pomembnejše premike, ki so 
bili storjeni na področju borčevsko-invalidskega varstva, po sprejetju skup- 
ščinskih stališč, in trenutno stanje. 

Na področju zdravstvenega varstva deluje v letu 1978, po podatkih Zdrav- 
stvene skupnosti Slovenije, 36 dispanzerjev in 40 ambulant za borce, Po samo- 
upravnem sporazumu o pravicah in obveznostih iz enotnega programa zdrav- 
stvenega varstva v SR Sloveniji uživajo borci NOV od 1. 5. 1978 dalje popolno 
zdravstveno varstvo. Sprejet je bil dogovor o odobritvi koristnega zdravljenja 
v zdraviliščih v letu 1978 za najmanj 1500 borcev. Borci NOV pred 9. 9. 1943 
oziroma 13. 10. 1943 so oproščeni vseh participacij, borci NOV, ki imajo priz- 
nano posebno dobo v dvojnem trajanju najmanj od 1. 1. 1945, pa so oproščeni 
participacije pri zdravilih, kurativnih zdravniških pregledih in pri zdravili- 
škem zdravljenju. 

Skrb za zdravstveno varstvo borcev NOV se nanaša tudi na borce NOV 
in vojaške invalide NOV, ki žive v zamejstvu. V zamejstvu živi po zadnjih 
podatkih 884 invalidskih upravičencev in 4500 borcev NOV, ki so se med 
vojno borili v naših vrstah. 

Borcem NOV iz zamejstva nudimo v SFRJ tiste oblike zdravstvenega var- 
stva, ki jih v svoji matični državi nimajo, zlasti v dispanzerjih in ambulantah 
za borce NOV in v naravnih zdraviliščih. 

Na področju pokojninskega zavarovanja je bila v letu 1977 uzakonjena 
nova osnova za izračun pokojnine od zajamčene osnove tako, da je pokojnina 
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enaka povprečnemu osebnemu dohodku delavcev v republiki iz preteklega 
leta. Letos znaša tako določena pokojnina 4842,00 dinarjev ter jo prejema prek 
27 000 borcev, kar je 6300 več kot v letu 1976. Tak premik v številu uživalcev 
zajamčene pokojnine pa je imel pozitiven učinek tudi na zmanjšanje števila 
upravičencev do občinskih priznavalnin. Za kritje obveznosti do pokojnin bor- 
cev NOV je v republiškem proračunu za leto 1978 določenih 476 560 100 dinar- 
jev, kar je za 42,21 % več kot v letu ,1977. 

Rešene so bile vse doslej vložene vloge za priznanje posebne dobe borcev- 
prekomorcev. Od 1665 zahtev jih je bilo 1226 pozitivno reševnih, zavrnjenih pa 
je bilo 439. V SR Sloveniji je bilo vloženih tudi 7199 zahtevkov za priznanje 
posebne dobe v dvojnem trajanju s pričami. Skupaj je bilo doslej izdanih 
2220 potrdil, zavrnjenih je bilo 1264 zahtevkov, ostalih 3715 zahtevkov pa je 
še v reševanju. 

V letu 1977 se je pozitivno uredilo vprašanje priznanja delovne dobe med 
vojno zaposlenih, kasneje prisilnih mobilizirancev v nemško ali madžarsko 
vojsko, ki so pozneje pobegnili iz sovražne vojske ter so se do 15. 1. 1945 vklju- 
čili v NOV. Doslej je bilo vloženih nekaj nad 800 takih vlog. 

Podatki kažejo, da močno upada število borcev NOV v delovnem razmerju, 
prav tako pa tudi borcev, ki prejemajo borčevski dodatek. Tega je po zadnjih 
podatkih uživalo 1141 borcev, osnova za republiški dodatek pa znaša v letu 
1978 5425,00 dinarjev. 

Za' področje občinskih priznavalnin je bil v letu 1977 sklenjen družbeni 
dogovor vseh občin o skupnih osnovah in merilih za podeljevanje priznavalnine 
udeležencem NOV in drugih vojn, ki naj bi postopno v roku 3 let poenotil 
sistem občinskih priznavalnin in na tem področju odstranil razlike med eko- 
nomsko šibkejšimi in močnejšimi občinami. 

Po zadnjih podatkih je v letu 1977 prejemalo stalno občinsko priznaval- 
nino 8779 borcev in je bilo v ta namen porabljenih v SR Sloveniji 67 622 444 
dinarjev. Za 2/3 realizacijo družbenega dogovora v letu 1978 pa je po podatkih 
občin predvidena poraba v višini 141 079 000 dinarjev. Za popolno realizacijo 
družbenga dogovora o priznavalninah v letu 1979 pa bo treba zagotoviti pri- 
bližno 250 milijonov dinarjev. 

Na podlagi zakona o republiških priznavalninah prejema letos 667 oseb 
tudi republiško priznavalnino. 

Stanovanjska vprašanja borcev NOV so se v preteklem obdobju ugodno 
reševala predvsem v samoupravnih stanovanjskih skupnostih ter je bilo v času 
od 1. 1. 1975 do 31. 3. 1978 rešenih 3788 stanovanjskih zadev. Tedaj je bilo evi- 
dentiranih tudi 2209 nezadovoljivo rešenih stanovanjskih vprašanj, za odpravo 
katerih bi bilo potrebno zagotoviti nad 250 milijonov dinarjev. Vendar velja 
poudariti, da gre v večini primerov predvsem za izboljšanje stanovanjskega 
standarda predvsem kmetov-borcev NOV in ne za v celoti nerešena stanovanj- 
ska vprašanja. 

Na področju invalidskega varstva je najpomembnejša oblika dopolnilnega 
varstva v republiki invalidski dodatek, ki je enak mejnemu znesku najnižjih 
pokojninskih prejemkov v SR Sloveniji ter znaša v letu 1978 2377 dinarjev. 
Skupno je v SR Sloveniji 22 204 invalidskih upravičencev (10 421 osebnih vo- 
jaških invalidov in 11 783 družinskih invalidskih upravičencev). V proračunu 
SR Slovenije za leto 1978 je namenjenih za dopolnilno varstvo vojaških vojnih 
invalidov 200 997 000 dinarjev ali za 35,82 % več kot v letu 1977. 
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Skupščina SR Slovenije bo že danes obravnavala predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih, ki predvideva neka- 
tere izboljšave glede priznanja pravic do invalidskega dodatka in glede mate- 
rialne preskrbe invalidov samohranilcev ter mirovnih invalidov v času po- 
klicne rehabilitacije. 

Okrog 1600 še živečih borcev za severno mejo in slovenskih vojnih dobro- 
voljcev prejema nadomestila za letni dopust v višini 1748 dinarjev, zagotov- 
ljeno jim je zdravstveno varstvo ter ena brezplačna vožnja in dve vožnji 
s popustom. 

Skupščini SR Slovenije je predložena novela zakona, ki poleg nekaterih 
zakonodajno-pravnih dopolnitev in uskladitev s kasneje izdanimi predpisi pred- 
videva tudi vključitev določenega avtomatizma za določanje nadomestila za let- 
ni dopust, tj. 75% vsakoletnega mejnega zneska najnižjih pokojninskih pre- 
jemkov delavcev v pokojninskem zavarovanju v SR Sloveniji. 

V letu 1978 je bil sprejet zakon o civilnih invalidih vojne, s katerim se iz- 
boljšuje varstvo za okrog 1249 oseb. Najpomembnejša novost zakona je ocenje- 
vanje stopnje invalidnosti po principu in lestvicah, ki veljajo za vojaške inva- 
lide, ter vzpostavitev določenega razmerja prejemkov v razmerju do prejemkov 
vojaških invalidov. Civilna invalidnina znaša 50% vojaške invalidnine. Po- 
prečno so se dvignili denarni prejemki po novem zakonu v letu 1978 za 27 %, 
v letu 1979 pa se bodo dvignili za povprečno 28 % v primerjavi z materialnimi 
prejemki po prejšnjem zakonu. 

V letošnjem letu je bil sprejet zakon o grobiščih in grobovih borcev, ki 
vnaša tudi na to področje elemente družbenega dogovarjanja in samouprav- 
nega sporazumevanja, glede varstva, vzdrževanja in urejanja grobišč in gro- 
bov borcev. V SR Sloveniji je po nepopolnih podatkih 543 grobišč in grobov 
borcev, v katerih je pokopanih il6 039 borcev. Natančnejši podatki bodo znani, 
ko bo zaključen popis grobišč in grobov borcev, ki je v teku. 

V SR Sloveniji je bila torej v obdobju delovanja prvih delegatskih skupščin 
sprejeta vrsta ukrepov, ki predstavljajo pomemben napredek pri izboljšanju 
socialne varnosti borcev NOV in vojaških invalidov. 

Tako je združenemu delu v SR Sloveniji naložena precejšnja materialna 
obveznost iz dopolnilnega varstva borcev NOV in vojaških invalidov. V letu 
1978 je v republiškem proračunu zagotovljenih za borčevsko-invalidsko var- 
stvo 801 327 465 dinarjev sredstev, kar pomeni 9,6 % celotnega republiškega 
proračuna. 

Tovarišice in tovariši delegati! O predloženi informaciji je razpravljal v 
mesecu juliju Svet republike, nadalje so razpravljala o njej pristojna telesa 
Skupščine SR Slovenije, Republiški odbor Zveze združenj borcev NOV Slo- 
venije, Izvršni odbor Skupščine Skupnosti socialnega varstva ter številne orga- 
nizacije ZZB NOV, organi občinskih skupščin in samoupravnih interesnih 
skupnosti. 

Z zadovoljstvom moram ugotoviti, da sta bili obe informaciji ugodno oce- 
njeni kot gradivi, ki celovito prikazujeta obravnavana področja. Ugotovljeno 
je tudi bilo, da je po sprejetju stališč Skupščine SR Slovenije storjen pomemben 
korak naprej in napredek pri izboljšanju socialno-ekonomskega položaja bor- 
cev NOV in drugih borcev ter vojaških invalidov. Tudi stališča so bila ocenjena 
kot še vedno aktualna dolgoročna usmeritev za reševanje borčevsko-invalidske 
problematike v SR Sloveniji. 

30» 
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v celoti sprejema in podpira soglasno 
izraženo stališče v razpravi, da je sistem varstva borcev in invalidov v okviru 
federacije ustrezno urejen ter da zato ni potrebe po uvajanju novih temeljnih 
pravic. Prav tako se je treba zavzemati, da se te pravice ne bodo razširjale, 
temveč le izboljševale in ustrezno valorizirale. Izhajajoč iz takega stališča bo 
potrebno individualno reševati tudi problematiko mladoletnih udeležencev 
NOV in žrtev fašističnega nasilja v okviru veljavne zakonodaje, upoštevajoč 
socialni in materialni položaj posameznika ter njegovo vlogo in prispevek med 
NOV. Pri tem pa se Izvršni svet strinja z usmeritvijo, da ni mogoče pristajati 
na različne zahteve in pritiske po reševanju posameznih skupin kot kategorij, 
ker tak način reševanja ni bil v dosedanji praksi uporabljen niti za borce NOV. 

Omenjeno stališče ima popolno oporo tudi v resolucijskih dokumentih, ki 
so pripravljeni za sprejetje na 8. kongresu ZZB NOV Jugoslavije, ki bo od 17. 
do 19. oktobra letos. 

Glede na družbeno verificirano usmeritev, da je težišče odgovornosti za 
izpopolnjevanje sistema socialne varnosti na socialističnih republikah in so- 
cialističnih avtonomnih pokrajinah, pri tem pa razen v družbenopolitičnih 
skupnostih še posebej v samoupravnih interesnih skupnostih, organizacijah 
združenega dela in krajevnih skupnostih, mi dovolite, da izpostavim tista pod- 
ročja borčevsko-invalidskega varstva v SR Sloveniji, glede katerih je v raz- 
pravi prevladovalo mnenje, da se prepočasi urejajo oziroma da zahtevajo ure- 
janje na višji ravni. 

Ugotoviti velja, da prepočasi poteka samoupravno urejanje in s tem po- 
družbljanje sistema socialne varnosti borcev NOV in drugih borcev ter vo- 
jaških invalidov ter da se včasih tudi zaradi nezaupanja za uspešno reševanje 
teh problemov v samoupravnih interesnih skupnostih še v preveliki meri 
urejajo ta vprašanja v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti in v okviru 
borčevskih organizacij. Za hitrejše in učinkovitejše urejanje socialne varnosti 
borcev in vojaških invalidov po samoupravni poti bo potrebno spodbuditi tudi 
organizirane politične sile, zaltsi v samoupravnih interesnih skupnostih s pod- 
ročja zdravstva in socialnega varstva. Pri tem bo pomembna tudi vloga koordi- 
naicjskih teles za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov, ki jih je po- 
trebno ustanoviti pri vseh občinskih samoupravnih interesnih skupnostih social- 
nega varstva in spodbuditi njihovo delovanje. 

Glede na posebej izpostavljeno področje zdravstvenega varstva borcev, kjer 
se kažejo določene slabosti v delovanju ambulant in dispanzerjev za borce ter 
slabo razvito sodelovanje osnovnih, specialističnih in bolnišničnih zdravstvenih 
služb, se bo Izvršni svet zavzemal za dosledno izvajanje zakona o zdravstvenem 
varstvu ter samoupravnega sporazuma o pravicah in dolžnostih iz enotnega 
programa zdravstvenega varstva v SR Sloveniji, po katerem uživajo borci NOV 
popolno zdravstveno varstvo. 

Glede na to, da je področje zdravstvenga varstva borcev NOV normativno 
zadovoljivo urejeno ter da kasni le praktična izvedba sprejetih predpisov, bo 
Izvršni svet v smislu že sprejetega dogovora pristojnih republiških organov 
podprl odločitev, da se pri Republiškem komiteju za zdravstveno in socialno 
varstvo ustanovi medresorsko delovno telo za spremljanje delovanja služb 
za zdravstveno varstvo borcev NOV v SR Sloveniji. Republiški komite za 
zdravstveno in socialno varstvo pa bo tudi čimprej organiziral posvetovanje 
o problematiki zdravstvenega varstva borcev NOV z vodji zdravstvenih organi- 
zacij združenega dela in zdravniki služb za zdravstveno varstvo borcev NOV. 
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Izvršni svet se bo zavzemal za odpravo pomanjkljivosti na področju organizi- 
ranosti služb zdravstvenega varstva za občane in s tem tudi borce NOV, ki so 
navedeni v poročilu skupščinskih in drugih teles. Pri tem meni, da bo po- 
trebno v večji meri izkoristiti možnosti, ki jih dajejo sprejeta načela svobodne 
menjave dela, in to pri reševanju medsebojnih odnosov med uporabniki in iz- 
vajalci zdravstvenega varstva. 

V vseh razpravah je bilo prisotno vprašanje nezadovoljivega reševanja 
starostnega zavarovanja kmetov-borcev NOV. Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije sprejema kritiko, da na tem področju ni bilo dovolj storjenega v smislu 
začrtane usmeritve, ki izhaja iz stališč Skupščine SR Slovenije, čeprav se je 
sicer tudi materialni položaj kmetov-borcev NOV izboljšal, ker številni izmed 
njih prejemajo občinske priznavalnine na podlagi sprejetih meril in kriterijev 
za podeljevanje občinskih priznavalnin, sprejetih v družbenem dogovoru o ob- 
činskih priznavalninah. 

Predlogi za izboljšanje socialne varnosti kmetov-borcev NOV, ki so nave- 
deni v predloženi informaciji, so doživeli v razpravi popolno podporo, zato bo 
Izvršni svet v najkrajšem času predložil Skupščini SR Slovenije v sprejetje 
predlog za spremembo in dopolnitev zakona o starostnem zavarovanju kmetov, 
ki bo ustrezneje uredil zlasti varstveni dodatek kmetov-borcev NOV ter vpra- 
šanje izjemne starostne pokojnine bolnih in pridobitno nesposobnih kmetov- 
borcev NOV in družinske pokojnine vdov po kmetih-borcih NOV, ki so bili 
uživalci pravic iz starostnega zavarovanja kmetov-borcev NOV. 

Na področju občinskih priznavalnin je bil storjen v zadnjih dveh letih 
pomemben korak, kar se kaže tudi v potrošnji sredstev za ta namen, ki je 
narastla od 67 622 000 dinarjev v letu 1977 na predvidenih 141 079 000 dinarjev 
za leto 1978, ob popolni realizaciji družbenega dogovora v letu 1979 pa bo 
znašala okoli 250 milijonov dinarjev. Vendar pa praktična izvedba družbenega 
dogovora, kot izhaja iz predlogov v razpravi kaže, da bo potrebno začeti po- 
stopek za njegovo dopolnitev. Taka dopolnitev bo potrebna zlasti glede spre- 
memb določila, da se v skupne dohodke upravičenca do priznavalnine štejejo 
le njegovi dohodki in dohodki zakonca, ne pa tudi dohodki ostalih družinskih 
članov, s katerimi živi. Prav tako bo potrebno ustrezno spremeniti sedanjo 
enoto katastrskega dohodka ter jo prilagoditi novemu izračunu katastrskega 
dohodka, tako da ne bo na škodo sedanjim uživalcem občinske priznavalnine. 
Izvršni svet se sicer strinja s predlomog, da je potrebna večja prožnost pri do- 
deljevanju občinskih priznavalnin, da bi jih lahko prejemali tudi tisti borci, ki 
ne izpolnjujejo sicer dogovorno sprejetih formalnih pogojev, vendar pa meni, da 
bi morali uporabiti tako diskrecijsko pravico le izjemoma in ne kot pravilo. Na 
2. seji odbora udeležencev družbenega dogovora o priznavalninah, ki je bila 
25. 9. 1978, pa je bilo že dogovorjeno, da se začne ustrezen postopek za spre- 
membo in dopolnitev družbenega dogovora o priznavalninah. 

Glede nadaljnjega reševanja stanovanjskih vprašanj udeležencev NOV pa 
Izvršni svet meni, da je treba njihovo reševanje usmeriti v organizacije zdru- 
ženega dela, dokler so borci še zaposleni, oziroma za upokojene borce v sa- 
moupravne interesne skupnosti, kjer naj bi z medobčinskim dogovarjanjem na 
solidarnostnem načelu iskali ustrezne rešitve za posamezne primere. Še v večji 
meri kot doslej pa se bo treba zavzemati tudi za gradnjo domov za starejše 
občane, v katerih naj se določene prostorske kapacitete namenjajo tudi za 
borce NOV. 
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Številne pripombe, ki zadevajo pokojninsko zakonodajo, pa vsekakor ter- 
jajo, da se temeljito proučijo in ovrednotijo ter da se ugotovi, katero od njih 
bi bilo mogoče predlagati v rešitev v novem sistemu invalidsko-pokojninskega 
zavarovanja, ki je v pripravi. Problematiko tistih borcev NOV, ki so bili med 
vojno ali po vojni na odgovornih položajih, kasneje pa so bili upokojeni z niz- 
kimi pokojninami, bi bilo potrebno individualno reševati v okviru določb za- 
kona o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo 
posebne zasluge. V tej zvezi bi bilo potrebno dopolniti kriterije in merila Admi- 
nistrativne komisije Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izjemnem 
upokojevanju. 

Izvršni svet tudi meni, da bo potrebno posvetiti večjo pozornost vprašanju 
strokovnih služb, ki delajo na področju varstva borcev NOV in vojaških in- 
validov, predvsem pa dvigu strokovnega nivoja teh kadrov, njihovemu stal- 
nemu strokovnemu izpopolnjevanju in kontinuiranem delovanju. V ta namen 
bo potrebno organizirati tudi ustrezne oblike povezovanja in strokovnega iz- 
popolnjevanja delavcev, ki delajo v strokovnih službah za vprašanja borcev 
NOV in vojaških invalidov v občinah in pri samoupravnih interesnih 
skupnostih. 

Poleg omenjenih vprašanjy ki jih bomo morali v prihodnje prioritetno re- 
ševati, pa bo potrebno v republiki še nadalje dopolnjevati sistem socialne var- 
nosti borcev NOV in drugih borcev ter vojaških invalidov, v skladu s krepitvijo 
materialnega temelja naše družbe, kar nam bo omogočalo odpraviti še obsto- 
ječe razlike med posameznimi občinami, zlasti na področju občinskih prizna- 
valnin, pa tudi pri reševanju stanovanjskih vprašanj borcev in nuđenju zdrav- 
stvenih storitev borcem. 

Pri izvajanju in nadaljnjem urejanju sistema socialne varnosti borcev 
NOV in drugih borcev ter vojaških invalidov pa ima pomembno vlogo tudi 
Republiški komite za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov. 

Tovarišice in tovariši delegati! Naj končno poudarim, da naša samouprav- 
na socialistična družba z odnosom do borcev NOV in drugih udeležencev re- 
volucije ter z reševanjem njihovih socialnih in materialnih problemov kaže 
tudi odnos do pridobitev socialistične revolucije in do njene kontinuitete. Z 
učinkovitim reševanjem zadev, ki so povezane z družbenim in materialnim 
položajem in vlogo udeležencev socialistične revolucije, vspodbudno vplivamo 
tudi na mlade in na njihovo vključevanje v ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito. V takšnem ravnanju ima mlada generacija zgled, kako naša druž- 
ba ceni prispevek svojih občanov v boju za svobodo in obrambi domovine, 
tako v preteklosti kot v prihodnosti, če bo potrebno braniti našo domovino in 
samoupravni socialistični sistem. 

Na koncu bi omenil, da bo ta skupni ekspoze prebran danes tudi na skupni 
seji vseh treh zborov Republiške skupščine. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Hvala lepa! Pričenjam razpravo 
v zvezi s to točko dnevnega reda. Kdo želi besedo? 

Besedo ima tovariš Ciril Koprive, predsednik Izvršnega odbora Skupnosti 
socialnega varstva Slovenije! 

Ciril Koprive: Tovarišice in tovariši delegati! O informaciji, ki je 
predmet obravnave na današnji skupščini, je razpravljal tudi Izvršni odbor 
Skupnosti na svoji 4. seji. Po izredno široki in vsebinsko bogati razpravi je 
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Izvršni odbor v celoti podprl vsebino informacije, kajti ocenil je, da predstav- 
lja vsebina informacije temeljno osnovo za nadaljnje razreševanje in urejanje 
vseh vprašanj, s katerimi se srečujejo naši borci. Poleg tega pa je v celoti 
podprl tudi stališča Republiškega odbora Zveze združenj borcev. To so sta- 
lišča, ki so bila razdeljena danes pred zasedanjem naše skupščine. Izvršni 
odbor je ugotovil, da so kljub enotnim izhodiščem za reševanje življenjskih in 
drugih pogojev borcev še vedno prisotne zelo velike razlike pri razreševanju 
teh vprašanj v posameznih občinah in predlaga, da je to ena izmed temeljnih 
nalog bodočega vsebinskega delovanja koordinacijskih odborov za vprašanja 
socialne varnosti pri delu občinskih skupnosti socialnega varstva. Posebno 
pozornost pa je Izvršni odbor posvetil vprašanjem, ki jih je konkretneje in 
zelo široko podal tovariš Loštrek. Pri tem smo posebno pozornost posvetili ne- 
rešenim vprašanjem na področju reševanja stanovanjskih vprašanj naših bor- 
cev, kajti po informacijah, ki jih imamo, ugotavljamo, da je še danes 2200 ne- 
rešenih stanovanjskih vprašanj borcev, ki prosijo, da se njihovo stanovanjsko 
vprašanje čimprej in čimbolj primerno reši. 

Drugi kompleks vprašanj, ki jih je obravnaval Izvršni odbor, je tudi nuj- 
nost čim hitrejšega urejanja ambulant za borce, da bi borci v sklopu redne 
zdravstvene službe dobili potrebno zdravstveno varstvo, da jim ne bi bilo treba 
čakati v vrstah, kot se to danes pogosto dogaja. 

Tako Izvršni odbor predlaga današnji skupščini, da sprejme informacijo 
v obliki, v kateri je predlagana, in z dopolnitvami, ki jih predlaga Republiški 
odbor Zveze združenj borcev NOV, in da Skupščina Skupnosti socialnega var- 
stva zadolži naš koordinacijski odbor za vprašanja socialne varnosti borcev, 
da v svojem programu dela določi konkretne naloge pri razreševanju vprašanj, 
ki jih vsebuje informacija. Prav tako pa je Izvršni odbor podprl tudi predlog 
našega koordinacijskega odbora, da se še v tem mesecu skliče posvet s pred- 
sedniki koordinacijskih odborov pri občinskih skupnostih socialnega varstva, 
da bi na osnovi tega posveta izoblikovali enoten program v okviru socialnega 
varstva za konkretno razreševanje vprašanj, ki jih vsebujejo informacija in 
stališča Republiškega odbora Zveze združenj borcev NOV. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Hvala lepa! Besedo ima tovariš 
Slavko Kobe, delegat Občinske skupnosti socialnega varstva Ljubljana-Vič- 
Rudnik! 

Slavko Kobe: Tovarišice in tovariši delegati! Naša občinska skup- 
ščina je obravnavala poročilo, ki ga je predložil Republiški komite za vpraša- 
nja borcev NOV in vojaških invalidov, ter ga ugodno ocenila. Soglasno je 
ugotovila, da zajema vsa vprašanja, ki so še bolj ali manj odprta pri reševanju 
socialne varnosti naših borcev. 

V tej zvezi bi se dotaknil vprašanja stanovanj. 2e pred leti smo, če se spo- 
minjate, s posebnim zakonom zadolžili organizacije združenega dela, da 4% 
svojega bruto dohodka odvajajo za namene gradnje stanovanj borcev. Takrat 
smo zbrali okoli 56 starih milijard dinarjev, s katerimi smo pred štirimi leti 
pravzaprav v celoti rešili stanovanjska vprašanja borcev. Danes pa se ta vpra- 
šanja ponovno odpirajo, pri čemer ugotavljamo, da je to zlasti zaradi tega, 
ker si borci želijo izboljšati svoje stanovanjske pogoje. Zlasti je to pogost 
pojav pri tistih, ki živijo v višjih nadstropjih hiš, ki nimajo dvigal in podobno, 
na drugi strani pa jih k temu sili tudi porast družine — mladi se poročajo in 
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stanujejo skupaj s starši, zaradi česar se porajajo najrazličnejši problemi. Vsa 
ta vprašanja pa bomo tako kot doslej lahko uspešno reševali tudi v prihodnje 
samo v tesni povezavi z organizacijami združenega dela za tiste borce, ki so 
še v delovnem razmerju, in s stanovanjskimi skupnostmi pri občinskih skup- 
ščinah za tiste borce, ki so že upokojeni. Tega sodelovanja je bilo morda doslej 
premalo in so organizacije Zveze združenj borcev reševale ta vprašanja po 
večini same, pri tem pa so premalo sodelovale s stanovanjskimi skupnostmi 
in drugimi zainteresiranimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi. 

V prihodnje pa je glede stanovanjskih vprašanj treba posebno pozornost 
posvetiti tudi temu, da nudimo tudi kmetom-borcem določene pogoje za reše- 
vanje njihove stanovanjske problematike. Pri tem mislim na stanovanjska po- 
sojila, ki bi jih dajali pod ugodnimi pogoji. 

Kar pa zadeva zdravstveno varstvo borcev, ugotavljamo, da smo napra- 
vili velik korak naprej in da imamo že približno 37 ambulant za borce, da pa 
ta služba še vedno ni organizirana tako, kot bi to bilo želeti, glede na to, da 
imamo v Sloveniji še vedno kraje in območja, kjer pride 7000 prebivalcev na 
enega zdravnika in kjer je težko govoriti o posebni ambulanti za borce. Zato 
je treba temu vprašanju posvetiti v prihodnje več pozornosti in upam, da bomo 
s predvidenim sporazumom o kadrovski politiki, ki ga pripravlja Zdravstveni 
zavod Slovenije, rešili tudi to pereče vprašanje z boljšo ureditivijo kadrovskih 
vprašanj v zdravstveni službi. 

Poleg tega je bilo pri nas rečeno, da bi v ambulantah za borce v večji meri 
morali biti udeleženi tudi gerontologi, ker moramo upoštevati, da je danes 
povprečna starost borcev približno 60 do 63 let in da se vse pogosteje pojav- 
ljajo starostna obolenja, za katerih zdravljenje so potrebni specialisti geronto- 
logi. Zaenkrat pa v Sloveniji še nimamo primera, da bi specialist-gerontolog 
delal tudi v ambulanti za borce. 

Kar zadeva socialno varnost, imamo tudi vse več primerov ne samo osta- 
relih ampak tudi osamelih borcev. Tudi v naši občini ni malo primerov, ko je 
borec ostal popolnoma sam in mora živeti sam od svojega dela, čeprav zanj 
večkrat ni več sposoben. Zato bi bilo prav v domovih za onemogle občane 
zagotoviti za borce večje število mest. V naši občini se trudimo, da bomo 
imeli v depandansi na Bokalcah, ki bo predvidoma čez pol leta odprta, na raz- 
polago tudi dovolj mest za osamele borce. Prav tako pa predvidevamo ustrezno 
število mest tudi v domu za ostarele, ki ga bomo začeli graditi na Koleziji. 

Kar pa zadeva pokojnine, je treba reči — to je bilo razvidno tudi iz refe- 
rata tovariša Loštreka — da so ta vprašanja več ali manj urejena. Vendar pa 
opažamo, da so še precejšnje razlike med pokojninami borcev, ki so delali na 
enakih ah podobnih delovnih mestih, pa so bili upokojeni v različnih obdobjih. 
Te razlike znašajo včasih tudi 120 000 starih dinarjev, kar je brez dvoma velika 
vsota. Mislim, da bo treba v novem sistemu pokoj ninsko-invalidskega zavaro- 
vanja te nepravične razlike odpraviti. Poleg tega pa moramo najti vse možnosti, 
da nekatere borce upokojimo tudi pod posebnimi pogoji, in to predvsem tiste 
borce, ki so med NOV prevzemali nase težke in odgovorne naloge. 

Glede priznavalnin je treba reči, da se družbeni dogovor dokaj dobro iz- 
vaja, imamo pa še precejšnje razlike med bolj razvitimi in manj razvitimi ob- 
činami. Tako se priznavalnine borcem v dolenjskih občinah ali v Beli krajini 
nikakor ne morejo primerjati s priznavalninami, ki jih dobivajo borci v raz- 
vitih občinah, kot so Ljubljana, Maribor, Kranj itd. Zato mislim, da je treba 
družbeni dogovor o priznavalninah dosledno izvajati. 
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Slednjič menimo, da se ne smemo več zanašati na to, da vsa ta vprašanja 
rešuje ali federacija ali pa republika. Zakonodajo imamo in v prihodnje morajo 
vse večjo odgovornost za socialno varstvo borcev prevzemati samoupravne in- 
teresne skupnosti v občinah, skupaj z drugimi skupnostmi, kot so stanovanjska, 
zdravstvena in še druge. Skratka, vsa skrb za borce mora preiti v pristojnost 
samoupravnih interesnih skupnosti. Glede tega imamo tudi jasno zakonodajo. 

Kar pa zadeva razširitev teh pravic, pa smo tudi mi proti temu, da bi te 
pravice razširjali, ker je status borca točno opredeljen in ne bi bilo prav, če bi 
te pravice razširjali še na tiste udeležence NOB, ki do tega niso upravičeni. Kot 
veste, je tu okoli 16 skupin, ki zahtevajo posebne pogoje. Tudi kar zadeva »ukra- 
dene otroke«, je treba reči, da te skupine ne moremo v pokojninskem sistemu 
zajeti kot posebno skupino, ki bi ji šteli dvojno delovno dobo. Mislimo, da se 
mora to vprašanje reševati v sklopu mladoletnih udeležencev NOB oziroma v 
smislu veljavnih zakonskih in drugih predpisov. 

Ko ocenjujemo to poročilo, ki je zelo konkretno in ki brez olepšav prika- 
zuje stanje, pa tudi nekatere ukrepe za prihodnje, mislim, da je dolžnost nas, 
ki delamo v skupnostih socialnega varstva, da v prihodnje posvečamo tem 
vprašanjem več pozornosti in ustvarjamo več sodelovanja z vsemi tistimi de- 
javniki, ki jim je reševanje borčevskih vprašanj poglavitna naloga. Hvala lepa. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) 
Če ni več razpravljalcev, bi predlagala, da bi delegati na današnji skupščini 
sprejeli nekatera stališča tudi glede nadaljnjega izvajanja nalog na področju 
socialnega varstva. 

Predlagam, da bi delegati Skupščine Skupnosti socialnega varstva glede 
vseh teh vprašanj sprejeli naslednje stališče: 

Da sprejmemo predloge in stališča, ki so podana v informaciji, v ekspozeju 
in v stališčih Glavnega odbora Zveze združenj borcev NOV, kar nam je hkrati 
bogata osnova za izdelavo lastnih programov dela in delovnih načrtov v naših 
skupnostih. Na tej osnovi bomo pristopili tudi h konkretizaciji izvajanja po- 
sameznih nalog, ki se odpirajo na teh področjih. 

Nadalje predlagamo, da bi današnja Skupščina sprejela sklep, da se v vseh 
občinskih skupnostih, kjer še niso ustanovili koordinacijskega odbora za vpra- 
šanja socialne varnosti borcev NOV, ta odbor v najkrajšem času ustanovi. 
Prav tako naj občinske skupnosti v mesecu oktobru spodbudijo in organizirajo 
razpravo v občinskih samoupravnih interesnih skupnostih v sodelovanju z 
občinskimi organizacijami Zveze združenj borcev in z občinskimi upravnimi 
organi, ki so pristojni za reševanje upravnih nalog na tem področju, o proble- 
matiki socialnega varstva in zdravstvenega varstva borcev NOV in vojaških 
invalidov v posameznih občinah. Oceni naj se stanje, kako daleč smo prišli z 
izvajanjem stališč, ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije leta 1976 in so jih 
konkretizirali tudi v občinah. Na osnovi te razprave in ocene, ki bi morala biti 
tudi zelo široka v krajevnih skupnostih in delovnih organizacijah, zlasti tam, 
kjer imamo še zaposlene borce, bi se potem v koordinacijskih odborih občinskih 
skupnosti socialnega varstva dogovorili o izdelavi in sprejetju programov in 
nalog, pa tudi ukrepov v vseh samoupravnih interesnih skupnostih, ki se po- 
vezujejo v koordinacijski odbor pri naših skupnostih, glede čim hitrejšega in 
čim boljšega urejanja življenjskih vprašanj in problemov borcev NOV in drugih 
občanov, ki so s svojim sodelovanjem v narodnoosvobodilnem boju dali svoj 
prispevek za zmago naše revolucije. 
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Pri tem je treba opozoriti, da je treba misliti tudi na tiste ostarele kmete, 
ki so s svojim aktivnim delom na terenu tako ali drugače veliko prispevali k 
uspešnemu izidu narodnoosvobodilnega boja, kajti na to kategorijo velikokrat 
pozabljamo. Prav tako pa bi kot naša stališča sprejeli tudi stališča, ki jih je 
včeraj na svoji seji sprejel naš izvršni odbor in ki bi jih skupaj z zapisnikom 
posredovali vsem občinskim skupnostim socialnega varstva, da se namreč takoj 
začnejo izvajati te naloge, zlasti tam, kjer glede tega v okviru naših skupnosti 
nismo še ničesar storili. 

Vprašujem delegate Skupščine, če se s tem predlogom stališč strinjajo! 
Ima morda kdo kakšen dodatni predlog, ki bi ga bilo vredno sprejeti za naše 
nadaljnje delo? Ce nihče, potem prosim, da z dvigom rok potrdite sprejetje 
teh stališč. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Pred prehodom na naslednjo točko dnevnega reda predlagam, da bi poslu- 
šali poročilo obeh komisij za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja, 
in sicer najprej Komisije Zbora uporabnikov, da ugotovimo sklepčnost. Prosim 
predstavnika te komisije, da poda poročilo! 

Ljudmila Oštir: Komisija Zbora uporabnikov za verifikacijo po- 
oblastil in imunitetna vprašanja v sestavi Ljudmila Oštir, delegatka Občinske 
skupnosti socialnega varstva Jesenice, Slavka Poljanšek, delegatka Občinske 
skupnosti socialnega varstva Idrija in Dragica Butinar, delegatka Občinske 
skupnosti socialnega varstva Ilirska Bistrica je pregledala pooblastila delega- 
tov in ugotovila, da je pooblastila oddalo 45 delegatov Zbora uporabnikov. Po 
določilih 57. člena statuta Skupnosti socialnega varstva Slovenije more Skup- 
ščina veljavno sklepati, če je na seji navzoča več kot polovica članov vsakega 
zbora. Zbor uporabnikov je torej sklepčen. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Prosim še predstavnika Verifikacij- 
ske komisije Zbora izvajalcev, da poda poročilo! 

Martin Plevčak: Komisija Zbora izvajalcev za verifikacijo poobla- 
stil in imunitetna vprašanja v sestavi Martin Plevčak, delegat Občinske skup- 
nosti socialnega varstva Šmarje pri Jelšah, Ivanka Ladava, delegatka Občin- 
ske skupnosti socialnega varstva Tolmin, in Anica Količ, delegatka Občinske 
skupnosti socialnega varstva Vrhnika, je pregledala pooblastila delegatov in 
ugotovila, da je pooblastila oddalo 38 delegatov Zbora izvajalcev. Po določilih 
57. člena statuta Skupnosti socialnega varstva Slovenije more skupščina ve- 
ljavno sklepati, če je na seji navzočih več kot polovica članov vsakega zbora. 
Ker je na seji navzoča več kot polovica delegatov tega zbora, je Zbor izvajal- 
cev sklepčen. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Hvala lepa! Ugotavljam, da sta 
oba zbora sklepčna in da Skupščina lahko nadaljuje z delom. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 1. seje Skupščine. 

Zapisnik je bil vsem delegatom poslan z gradivom za današnjo sejo. Ima 
kdo od delegatov kakšno pripombo ali vprašanje k zapisniku? (Nihče.) Če nihče, 
potem prosim delegate, da z dvigom rok potrdijo sprejetje zapisnika 1. seje. 
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Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zapisnik 1. seje soglasno potrjen. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na informacijo o 
analizi in uporabi kriterijev za priznavanje varstvenega dodatka kmetom- 
borcem NOV. 

Uvodno obrazložitev k tej točki .dnevnega reda bo podala predstavnica 
Republiškega sekretariata za delo tovarišica Nada Vlaj! 

Nada Vlaj: Tovarišice in tovariši delegati! Na podlagi stališč Skup- 
ščine SR Slovenije iz leta 1976 je bilo opredeljeno, da je potrebno izboljšati 
socialni položaj borcev NOV in s tem zagotoviti tudi omilitev kriterijev za 
pridobitev varstvenega dodatka kmetom-borcem. Republiški sekretariat za 
delo je pripravil informacijo o določitvi teh kriterijev na podlagi podatkov, ki 
so nam jih posredovale občinske skupščine. Kriterije za določitev socialne 
ogroženosti določijo, kot veste, občinske skupščine s svojim odlokom. 

Pri tem smo ugotovili dve kategoriji problemov. Največ pripomb se na- 
naša na izračun deleža dohodka, ki odpade na kmeta-borca NOV, s čimer se 
lahko zmanjšuje možnost in upravičenost do varstvenega dodatka. Naslednji 
problem se nanaša na starost kot pogoj za pridobitev pokojnine in varstvenega 
dodatka kmeta-borca NOV. 

Republiški sekretariat za delo je v soglasju z Republiškim komitejem za 
vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov dal predloge za izboljšanje so- 
cialne varnosti kmetov-borcev, kakor to izhaja iz informacije. Ker ste se s tem 
lahko neposredno seznanili, tega ne bom ponavljala. Prosila pa bi vas, da za- 
vzamete stališče do teh predlogov in da daste eventualno nove predloge, ki 
jih bo danes po končani seji vseh treh zborov Skupščine SR Slovenije ponovno 
obravnavala Komisija za borce NOV pri Republiški skupščini. Pretehtala bo 
tudi vaše predloge, ki bi morda prišli v poštev kot predlogi za spremembo 
zakona. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Pričenjam razpravo v zvezi z in- 
formacijo. Želim, da bi se delegati izrekli glede predlogov, ki so sestavni del 
te informacije. Kdo želi sodelovati v razpravi? {Nihče.) 

V tej zvezi naj povem, da je bilo včeraj, ko je Izvršni odbor naše skup- 
nosti razpravljal o tej snovi, postavljeno vprašanje, kaj se všteva v dohodek 
pri določanju višine varstvenega dodatka borca, ki uveljavlja to pravico. Kot 
smo v informaciji na strani 4 lahko prebrali, se v ta dohodek vštevajo tudi 
dohodki družinskih članov, kar zlasti velja za dohodek otrok, ki živijo v skup- 
nem gospodinjstvu s svojimi starši in ki imajo dohodek iz delovnega raz- 
merja. Pojasnjeno pa nam je bilo, da je že tudi Komite za vprašanja borcev dal 
predlog, da se to ne bi v izračunu dohodka, ki je osnova za pridobitev te pra- 
vice, več upoštevalo. Toliko k pojasnilu, da bi tudi delegati v občinah vedeli, da 
je v zvezi s tem bilo v Komiteju za vprašanja borcev že sprejeteo tako stališče. 

Če se v zvezi s to točko nihče ne javlja k besedi, potem predlagam, da 
Skupščina sprejme sklep, da sprejema stališča in predloge, ki so zajeti v in- 
formaciji, z dodatnim predlogom glede ugotavljanja dohodka upravičenca, po 
katerem se v dohodek všteva samo dohodek zakonca, ne pa dohodek iz red- 
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nega delovnega razmerja tudi ostalih družinskih članov, če živijo z upravičen- 
cem v skupnem gospodinjstvu. 

Prosim, da z dvigom rok potrdite sprejetje predlaganih stališč. Kdor je za, 
naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih, s tezami 
za zakon. 

Uvodna pojasnila k tej točki dnevnega reda bo podala predstavnica Re- 
publiškega komiteja za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov tovarišica 
Pavla Fajan! 

Pavla Fajan: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona predstavlja 
uskladitev veljavnega zakona o vojaških invalidih z medrepubliškim dogovo- 
rom o skupnih kriterijih pri urejanju pravic borcev,, vojaških invalidov in 
družin padlih borcev, ki ga urejajo republike in pokrajini s svojimi predpisi. 
Ta dogovor so vse socialistične republike in avtonomni pokrajini podpisale že 
v letu 1976 in predstavlja v nekaterih oblikah izboljšanje varstva tudi za vo- 
jaške invalide v SR Sloveniji. 

Najpomembnejše spremembe in dopolnitve zakona so naslednje. 
Starostna meja kot splošni pogoj za priznanje pravice do invalidskega do- 

datka za ženske se zniža od 55 let na 50 let. Znesek manj kot 100 dinarjev, ki 
se ne upošteva kot dohodek pri odmeri invalidskega dodatka, se veže na ustre- 
zen odstotek mejnega zneska najnižjih pokojninskih prejemkov kot osnova, 
ki se vsakoletno avtomatično valorizira. Za redni dohodek od kmetijske de- 
javnosti se šteje enkratni katastrski dohodek, odmerjen po novih lestvicah. Kot 
varianta je predlagano, da so prispevkov k stroškom za zdravila oproščeni uži- 
valci družinske invalidnine, ki prejemajo invalidski dodatek. Sedaj so oproščeni 
samo tisti, ki prejemajo polni invalidski dodatek. 

Pravica do poklicne rehabilitacije, oskrbnine in zdravstvenega varstva med 
poklicno rehabilitacijo se prizna tudi osebam, ki jim ni bilo priznano svojstvo 
vojaškega mirovnega invalida iz naslova bolezni zaradi prenizkega odstotka 
invalidnosti, če znaša njihova telesna okvara po predpisih o vojaških invalidih 
vsaj 30 %. Variantni predlog je,, da se znesek oskrbnine za čas poklicne re- 
habilitacije določi v višini 100% povprečnega mesečnega osebnga dohodka na 
zaposlenga v SR Sloveniji iz preteklega leta. Po veljavnem zakonu je to 80 %. 

Besedilo zakona se tudi terminološko in zakonodajno-pravno usklajuje 
zlasti glede na kasneje izdane zakone, to je predvsem glede na zakon o kata- 
strskem dohodku in nekatere druge zakone. 

Za realizacijo temeljnih zakonskih rešitev bi bilo potrebno po priloženih 
izračunih zagotoviti v republiškem proračunu za leto 1979 12 162 627 dinarjev 
dodatnih finančnih sredstev. Za realizacijo zakona, če bi bile sprejete variantne 
rešitve, pa 15 256 410 dinarjev, kar je za 3 093 783 dinarjev več kot po temeljni 
rešitvi. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Slišali ste obrazložitev. Zeli kdo 
razpravljati? (Nihče.) Če nihče, potem predlagam, da z dvigom rok potrdimo, 
da smo za predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
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vojaških invalidih, s tezami za zakon, ki nam je bil posredovan in sedaj do- 
datno obrazložen. 

Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o vojaških invalidih, s tezami za zakon, soglasno sprejet. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog za iz- 
dajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o borcih za severno mejo v 
letih 1918 in 1919 in o slovenskih vojnih dobrovoljcih iz vojn od 1912 do 1918. 

Prosim predstavnico Republiškega komiteja za vprašanja borcev NOV jji 
vojaških invalidov tovarišico Pavlo Fajan za kratko uvodno obrazložitev! 

Pavla Fajan: Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o borcih za severno mejo v letih 1918 in 19/19 in o slovenskih vojnih 
dobrovoljcih iz vojn od 1912 do 1918, s tezami, vsebuje prečiščeno besedilo 
zakonskih določb, objavljenih v Uradnem listu SRS iz leta 197(1, številka 51, in 
iz leta 1973, številka 19. Besedilo se tudi zakonodajno-pravno usklajuje, iz do- 
sedanjega zakonskega besedila pa so izločene tiste določbe, ki so imele značaj 
prehodnih določb ter se ne uporabljajo več. 

Glede zdravstvenega varstva zakon predvideva ureditev, po kateri bi 
borci-dobrovoljci, ki nimajo pravice do zdravstvenega varstva po drugih pred- 
pisih, uživali zdravstveno varstvo po tem zakonu, in sicer v obsegu, ki je do- 
ločen po predpisih o zdravstvenem varstvu. Zakon predlaga nov sistem do- 
ločanja nadomestila za stroške letnega dopusta, ki naj bi znašalo vsako leto 
75 % mejnega zneska najnižjih pokojninskih prejemkov, ki ga določi Skupnost 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji za tekoče leto. S tem 
se uvaja avtomatizem pri določanju te pravice, kajti odpade potreba, da se 
znesek vsako leto z odlokom valorizira in da ga odloči Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije. 

Čeprav bi bila sicer potrebna za izvedbo tega zakona malenkostno višja 
sredstva, 55 739 dinarjev, se zneski, namenjeni za realizacijo zakona v nasled- 
njih letih, zaradi stalnega upadanja števila upravičencev ne bodo zvišali. 

Predsednica Zofka Stojanovič: Pričenjam razpravo. Kdo želi 
besedo? (Nihče.) Če nihče, potem predlagam, da preidemo na glasovanje. 

Kdor je za predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o borcih za severno mejo v letih 1918 in 1919 in o slovenskih vojnih dobro- 
voljcih iz vojn od 1912 do 1918, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog za izdajo zakona v naši skupščini soglasno 
sprejet. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o potrditvi dogovora o izboljšanju varstva civilnih invalidov vojne. 

Zeli predstavnik Republiškega komiteja za vprašanja borcev NOV in vo- 
jaških invalidov dati k temu predlogu odloka še ustno obrazložitev? (Ne.) Ce 
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ne, potem vprašujem, ali želi kdo od delegatov besedo! (Nihče.) Ce.nihče, potem 
predlagam, da preidemo na glasovanje o predlogu odloka. 

Kdor je za predlog odloka o potrditvi dogovora o izboljšanju varstva ci- 
vilnih invalidov vojne, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o potrditvi dogovora o izboljšanju varstva družinskih članov oseb, ki so v ob- 
vezni vojaški službi. 

Prosim predstavnico Republiškega komiteja za vprašanja borcev NOV in 
vojaških invalidov tovarišico Pavlo Fajan, da poda kratko obrazložitev! 

Pavla Fajan: Odlok o potrditvi dogovora o izboljšanju varstva dru- 
žinskih članov oseb, ki so v obvezni vojaški službi, je Skupščina SR Slovenije 
sprejela že 1. 6. 1978. Na podlagi tega dogovora je Republiški komite že izdelal 
zakon o varstvu družinskih članov oseb v obvezni vojaški službi, ki je bil že 
objavljen v Uradnem listu št. 8/78 in ki se že izvaja. V tem zakonu so upo- 
števane vse določbe, ki jih ima navedeni medrepubliški dogovor. 

Predsednica Zofka Stoj anovič : Pričenjam razpravo. Želi v zvezi 
s to točko dnevnega reda kdo besedo? (Ne.) Ce nihče, potem predlagam, da 
preidemo na glasovanje. 

Kdor je za predlog odloka o potrditvi dogovora o izboljšanju varstva dru- 
žinskih članov oseb, ki so v obvezni vojaški službi, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega re4a, to je na odločbo Ustav- 
nega sodišča SR Slovenije o ugotovitvi, da določbi drugega in tretjega odstavka 
13. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju nista v skladu 
z ustavo SR Slovenije. 

Prosim predstavnico Republiškega sekretariata za delo, da poda k tej od- 
ločbi kratko obrazložitev! 

Nada V1 a j : Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši delegati! 
Ustavno sodišče je namreč ugotovilo, da določbi drugega in tretjega odstavka 
13. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju nista v skladu z 
ustavo. Informacijo o tem je Republiški sekretariat za delo poslal Izvršnemu 
svetu, nato so to informacijo obravnavali tudi zbori Republiške skupščine in 
naložili Izvršnemu svetu, da v čim krajšem času pripravi predlog za spre- 
membo zakona. Zaenkrat pa je to vprašanje urejeno tako, da je Skupnost po- 
kojninskega in invalidskega zavarovanja v svojem statutu določila, da se na- 
mesto določil drugega in tretjega odstavka 13. člena zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju uporabi način, da Skupščina Skupnosti pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja vsako leto določi najvišjo in najnižjo po- 
kojninsko osnovo, namesto da bi bili zavarovanci razvrščeni v šest razredov 
po strokovni izobrazbi, kot so bili to na podlagi <13. cLena. 
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Republiški sekretariat za delo bo predlagal rešitev tega vprašanja na os- 
novi rešitve, ki je vsebovana v statutu Skupnosti pokojninskega zavarovanja. 

Predsednica Zofka Stojanovič; Naša skupščina jemlje to ugoto- 
vitev na znanje s tem, da to potrdi z dvigom rok. Glede na to predlagam, da 
naša skupščina sprejme sklep, da sprejmemo na znanje odločbo Ustavnega 
sodišča. Prosim, da o tem glasujemo. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi 
delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

S tem je postopek enakopravne obravnave in sklepanja skupaj z zbori 
Skupščine SR Slovenije opravljen. 



skupščina 

kulturne skupnosti 

4. seja 

(10. oktobra 1978) 

Predsedoval: France 3 t i g 1 i c , 
predsednik skupščine Kulturne skupnosti Slovenije 

Začetek seje ob 9.30. 

Predsednik France Štiglic: Začenjam 4. sejo Skupščine Kulturne 
skupnosti Slovenije in pozdravljam vse navzoče goste in delegate kulturnih 
skupnosti. 

Predlagam, da namesto odsotne predsednice Zbora izvajalcev tovarišice 
Ive Zupančičeve vodi sejo Zbora izvajalcev Andrej Pavlovec. 

Nadalje predlagam, da Skupščina za ugotovitev sklepčnosti izvoli v Ko- 
misijo za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja naslednje delegate 
obeh zborov, in sicer Marijo Maršič iz Občinske skupnosti Tržič, Mateja Sve- 
tela iz Občinske skupnosti Maribor in Alberta Primožiča iz Občinske skup- 
nosti Koper. 

Verifikacijska komisija naj pregleda delegatska pooblastila in poroča 
Skupščini o sklepčnosti naše seje. Za sklepčnost mora biti navzoča v vsakem 
zboru več kot polovica delegatov. 

Kdor je za predlagano verifikacijsko komisijo, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi delegati dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo glasovanja 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Komisija za verifikacijo pooblastil in imunitetna vpra- 
šanja soglasno izvoljena. 

Z gradivom za sklic seje vam je bil posredovan tudi predlog dnevnega 
reda. Ima kdo kak predlog za spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Ne.) 
Ce nihče, potem ugotavljam, da je za današnjo sejo sprejet tale dnevni red: 

1. potrditev zapisnika 3. seje Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije; 
2. poročilo o delu Izvršnega odbora; 
3. program dela Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije za obdobje od 

oktobra do decembra 1978; 
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4. predlog sklepa o najetju posojila za odpravo posledic potresa v Po- 
sočju in o zbiranju sredstev za odplačilo posojila v letih od 1981 do 1983; 

5. predlog osnutka dopolnil samoupravnega sporazuma o temeljih plana 
občinskih kulturnih skupnosti in Kulturne skupnosti Slovenije za obdobje od 
1976 do 1980 za leti 1979 in 1980; 

6. analiza »Nekatere karakteristike današnjega položaja založniške dejav- 
nosti v SR Sloveniji« in predlog amandmajev k predlogu zakona o založništvu; 

7. predlog za izdajo zakona o knjižničarstvu; 
8. informacija o pomoči knjižnicam v manj razvitih območjih; 
9. poročilo o poteku priprav za ustanovitev področnih skupnosti; 

10. poročilo o izvajanju zakona o pravnem položaju verskih skupnosti v 
SR Sloveniji; 

11. vprašanja delegatov in odgovori. 
Kdor je za predlagani dnevni red, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 

dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je dnevni red za 4. sejo Skupščine soglasno sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 3. seje Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije. 

Ima morda kdo kakšno pripombo k zapisniku 3. seje Skupščine? (Nihče 
se ne javi.) Ker ni pripomb, ugotavljam, da je zapisnik 3. seje odobren. 

Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije je nato v smislu določil 362. člena 
ustave SR Slovenije in 95. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije kot enako- 
praven zbor z drugimi zbori SR Slovenije obravnavala 7. točko dnevnega reda. 

Predsednik France Štiglic: Prehajamo na 7. točko dnevnega 
reda, to je na predlog za izdajo zakona o knjižničarstvu. 

Gradivo vam je bilo posredovano z vabilom. Želi kdo razpravljati? Be- 
sedo ima tovariš Jaka Majcen, delegat občinske skupnosti Celje! 

Jaka Majcen: Podpiram predlog za izdajo zakona v celoti. V našem 
območju so dve do tri bolj razvite občine, v ostalih občinskih centrih pa so 
realne možnosti, da bi v kratkem dobili večje matične knjižnice. Predlagam, 
da naj novi zakon o knjižničarstvu dopušča možnost, da dobi osrednja kjižnica, 
sedaj študijska, regionalno vlogo, ker gre predvsem za smotrno povezovanje 
med občinami. 

Predsednik France Štiglic: Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Če nihče, 
predlagam, da sprejmemo naslednja stališča našega Izvršnega odbora k pred- 
logu za izdajo zakona o knjižničarstvu. 

Iz predloženega predloga so premalo razvidne nezadostnosti sedaj veljavnih 
zakonov, ki določajo to dejavnost, ker predloga za izdajo zakona ne utemelju- 
jejo zgolj družbene spremembe, marveč tudi spremembe, ki so nastale v samem 
pojmovanju nalog in položaja knjižničarstva. 

V predlogu je zato premalo poudarkov namenjenih nujnemu razreševanju 
nekaterih vprašanj, medsebojnih odnosov med različnimi vrstami knjižnic, spe- 
cialnimi in splošnimi. Se zlasti opozarjamo na stanje v zvezi s položajem sploš- 
no izobraževalnih (prej javnih) in šolskih knjižnic, ob tem pa tudi opozarjamo 
na večji poudarek pri urejanju statusa še drugih knjižnic v okviru društev, 

31 
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organizacij združenega dela in drugih organizacij, ki jih bo prav tako potrebno 
vgraditi v enovit knjižničarski sistem. 

Zastavlja se vprašanje, če je smiselno glede na objektivne težave te dejav- 
nosti v Sloveniji od vseh matičnih knjižnic zahtevati opravljanje nalog, ki jih 
predvideva 14. člen, ali pa del tega prenesti na druge nivoje, tudi na večje 
regionalne enote, ki bi povezovale knjižničarska območja posameznih občinskih 
matičnih knjižnic. 

Že s predlogom za izdajo zakona bi bilo potrebno natančneje opredeliti 
smeri, v katere naj se giblje usposabljanje strokovnih kadrov, in pristojnosti 
posameznih knjižnic v zvezi s temi vprašanji, V tem smislu bi kazalo že . v 
predlogu nakazati tudi usmeritev Narodne in univerzitetne knjižnice v 
Ljublj ani. 

Ker predlogu za izdajo zakona še niso priložene teze za osnutek zakona, 
bi bilo potrebno doseči, da tudi teze čimprej pridejo v postopek javne obrav- 
nave, s čimer bodo dani tudi pogoji za natančnejše pripombe in pobude. 

Kdor je za predlagana stališča, naj prosim dvigne roko! (Vsi delegati 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so predlagana stališča Izvršnega odbora soglasno sprejeta 
in da je s tem v naši skupščini opravljen postopek enakopravne obravnave in 
sklepanja o predlogu za izdajo zakona o knjižničarstvu skupaj z zbori Skup- 
ščine SR Slovenije. 
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1. Določitev dnevnega reda 7. seje Zbora združenega dela  58 

2. Odobritev zapisnika 6. seje Zbora združenega dela  59 

3. Poročilo o izvajanju sklepov in priporočil za reševanje problematike 
na področju zaposlovanja v Socialistični republiki Sloveniji  59 

Govorniki : 

Pavel Trstenjak  5g 
Majda Grzetič 60 
Tilka Blaha ' 0^ 
Senka Namar ' ' ' ' | 04 
Zorka Mikuš ' ' ' 04 
Rudolf Leiner ! . . ' . 65 
Marko Pogačnik ' ] 07 
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4. Poročilo o izvajanju sklepov in priporočil za reševanje problematike 
zaposlovanja naših delavcev v tujini, za postopno vračanje delavcev 
z dela v tujini in za njihovo vključevanje v zaposlitev v SR Sloveniji 
za leto 1977       70 

Govornika: 
Andrej Škerlavaj   70 
Draga Žagar  71 

5. Informacija o izpolnjevanju pogojev, ob katerih smejo organizacije 
združenega, dela pošiljati svoje delavce na izvajanje investicijskih in 
podobnih del v tujino  72 

Govorniki : 
Ivan Kunčič   72 
Vitko Roš    73 
Rado Miklič  75 

6. Analiza pogojev za pridobivanje dohodka v organizacijah združenega 
dela, ki zaposlujejo pretežno ženske, ter proučitev potrebe in uteme- 
ljenosti za sistemske rešitve  75 

Govorniki: 
Ivan Kogovšek  76 
Janko Muraus    77 
Franc Mali  79 
Ivica Kavčič   81 

7. Informacija o kompleksnem preventivnem varstvu delovnih ljudi ... 83 

Govorniki: 
Rado Miklič   83 
Franc Korošec   86 
Jože Slaček  87 
Danilo Bratina  88 
Zdravko Gruden .    90 
Rado Miklič    92 

8. Predlog za izdajo zakona o skladih skupnih rezerv, s tezami za osnutek 
zakona  93 

Govorniki : 
Franc Cvetko  94 
Franc Križnar  95 
Mujaga Haskič  96 
Ivica Kavčič  96 

9. Predlog zakona o združevanju organizacij združenega dela v splošna 
združenja in gospodarske zbornice  97 

Govornika: 
Anton Jelenko  97 
Majda Lindič  97 

10. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah posameznih določb neka- 
terih republiških zakonov v zvezi s postopkom za pridobitev lokacij- 
skega dovoljenja  98 

11. Predlog odloka o potrditvi dogovora o načinu razdelitve temeljnega 
davka od prometa proizvodov, plačanega pri uvozu proizvodov, in 
temeljnega davka od proizvodov, plačanega za proizvode, katere Jugo- 
slovanska ljudska armada nabavlja za svoje potrebe  98 
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12. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o spremembah in dopol- 
nitvah posameznih določb nekaterih republiških zakonov v zvezi 
s postopkom za pridobitev lokacijskega dovoljenja  99 

Govornik: 

Roni Nemec  99 

13. Predlog odloka o pristopu SR Slovenije k dogovoru o usklajevanju 
temeljev politike obdavčevanja meničnih kreditov in o izdajanju 
enotnih meničnih golic ter njihovega dajanja v obtok 100 

14. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o spremembi 
kratkoročnih kreditov, danih Jugoslovanski kmetijski banki, v dolgo- 
ročne kredite 100 

15. Osnutek zakona o načinu zagotavljanja, obsegu in namenu dodatnih 
obratnih sredstev za določene organizacije združenega dela v SR Črni 
gori 100 

Govorniki : 

Alojz Roškar 101 
Jože Kovač 101 
Lojze Skok 102 

16. Osnutek zakona o izdelavi in prodaji priložnostnega zlatega in srebr- 
nega kovanega denarja 102 

17. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o načinu zagotavljanja, ob- 
segu in namenu dodatnih obratnih sredstev za določene organizacije 
združenega dela v SR Črni gori   103 

Govorniki : 

Milica Ozbič 104 
Jože Kovač 107 
Milica Ozbič 107 
Mirosldv Brečko 108 
Lojze Skok  108 
Ivica Kavčič  109 

18. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o izdelavi in prodaji prilož- 
nostnega zlatega in srebrnega kovanega denarja 109 

19. Volitve in imenovanja: 
— predlog odloka o objavi imenovanja predsednika Republiškega sveta 

za vzgojo in izobraževanje  110 
— predlog odloka o razrešitvi namestnice Javnega pravobranilca 

SR Slovenije 110 
— predlog odloka o imenovanju namestnika Javnega tožilca SR Slo- 

venije  111 
— predlog odloka o imenovanju namestnika Javnega pravobranilca 

SR Slovenije   . 111 
— predlog odloka o razrešitvi sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici 111 

20. Predlogi in vprašanja delegatov 111 

Govorniki : 

Drago Petrovič 112 
Tone Kovič 113 
Jože Meglič  114 

V 



8. seja — 30. oktobra 1978 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
ter poročilo te komisije   H5 

Govornik: 

Dušan Krečič H® 

Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 8. seje Zbora združenega dela 117 

2. Odobritev zapisnika 7. seje Zbora združenega dela 118 

3. Poročilo o izvajanju akcijskega programa za izvajanje dogovorov o 
temeljih družbenega plana Jugoslavije za razvoj agroindustrijskega 
kompleksa v obdobju 1976—1978   119 

Govorniki : 

Minka Krvina   *19 
Jože Škulj  •«   
Ludvik Merklin  *23 
Jože Pangerc    125 

Andrej Petelin 125 
Ivo Marenk 127 

4. Osnutek zakona o združevanju kmetov . . .   129 

Govorniki : 

Jože Škulj 130 

Minka Krvina 130 
Jože Kreč *31 
Franc Cafnik 131 
Andrej Petelin 132 
Jože Špindler  133 
Jože Maljevič .... . 135 
Ivo Marenk   135 

5. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih 
zemljiščih 136 

Govorniki : 

Jože Škulj 137 
Jože Kreč 137 
Branko Baje 137 
Alojz Kalinšek 138 

6. Osnutek zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane 139 

Govornik: 

Jože Pangerc  139 

7. Predlog za izdajo zakona o sistemu obrambe pred točo 140 
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Govorniki : 

Branko Baje   
Martin Žuran 141 
Miran Krajne 142 

8. Osnutek zakona o preživninskem varstvu kmetov 143 

Govorniki : 

Jože Škulj v . . . 143 
Štefan Sambt 144 
Ivo Marenk 144 

9. Predlog za izdajo zakona o hranilno-kreditnih organizacijah, s tezami 
za osnutek zakona   145 

Govornika: 
Branko Baje 145 
Andrej Petelin 146 

10. Osnutek stališč, sklepov in priporočil za izvajanje politike na področju 
družbene prehrane v SR Sloveniji 147 

Govorniki: 

Alojz Kalinšek 148 
Drago Dolinar 149 
Miran Potrč 149 

11. Informacija o delovanju enotnega sistema organizacije, odgovornosti 
in obveznosti v primerih elementarnih nesreč 151 

Govornika: 

Maver Jerkič   152 
Jože Zupan  155 

12. Predlog za izdajo zakona o energetskem gospodarstvu 156 

Govorniki : 

Drago Petrovič  156 
Božo Pančur 160 
Darko Pekič 162 
Rudolf Leiner  162 
Drago Petrovič   163 

13. Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o prispevku odjemalcev 
električne energije na nizki napetosti za financiranje energetskih ob- 
jektov, z osnutkom zakona 163 

Govornika: 

Drago Petrovič  164 
Ana Kavalar 165 
Drago Petrovič  166 

14. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks, z osnutkom zakona 166 

Govornika: 

Milica Ozbič 167 
Gojko Vizovišek 168 
Milica Ozbič 168 
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15. Predlog zakona o revalorizaciji in amortizaciji stanovanjskih hiš in 
stanovanj v družbeni lastnini  170 

Govorniki: 

Drago Dolinar 170 
Maver Jerkič  171 
Boris Korošec . . . . 172 

16. Predlog odloka o pripravi in sprejetju družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje od leta 1981 do leta 1985   172 

17. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prenosu de- 
narnih sredstev SR Slovenije v depozit pri Narodni banki Slovenije . . 173 

18. Osnutek zakona o spremembi zakona o obdavčevanju proizvodov in 
storitev v prometu   173 

19. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFR Jugo- 
slavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj z dne 26. julija 1978 174 

Govornik: 
Mirko Zlender 174 

20. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFR Jugo- 
slavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj z dne 23. avgusta 1978 175 

21. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado SFR Jugoslavije 
in vlado republike Irak o dobavah nafte in o posojilu za leto 1978 . . . 176 

22. Osnutek odloka o sprejetju družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
1981—1985 in o določitvi roka za predložitev osnutka oziroma predloga 
družbenega plana Jugoslavije Skupščini SFRJ 176 

23. Predlogi in vprašanja delegatov 177 

Govornika : 
Maver Jerkič    177 
Milica Ozbič 179 

Zbor občin 

6. seja — 29. septembra 1978 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
ter poročilo te komisije 181 

Govornik: 

Darko Degan  182 

Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 6. seje Zbora občin 183 

2. Odobritev zapisnika 4. in 5. seje Zbora občin   184 
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3. Informacija o uresničevanju stališč Skupščine SR Slovenije in Pred- 
sedstva Republiške konference SZDL o izvajanju in nadaljnjem ure- 
janju sistema socialne varnosti borcev NOV in drugih borcev ter 
vojaških invalidov in informacija o analizi in uporabi kriterijev za 
priznavanje varstvenega dodatka kmetom-borcem NOV 184 

Govorniki: 

Jože Boldan-Silni 185 
Alenka Bonajo   186 
Marko Purnat 187 
Mira Unger 188 
Ivan Lekše 188 
Anton Vušnik . .   189 
Marko Kobe  190 
Mirko Tušek 191 

4. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vo- 
jaških invalidih, s tezami za osnutek zakona   192 

Govornik: 

Franc Prime 192 

5. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o borcih 
za severno mejo v letih 1918 in 1919 in o slovenskih vojnih dobrovoljcih 
iz vojn 1912 do 1918, s tezami za osnutek zakona   193 

G o v o r n i k : 

Adi Zunec  193 

6. Informacija o uresničevanju zakona o visokem šolstvu 194 

Govorniki : 

Leopold Kejžar  194 
Janko Pučnik 197 
Adi Zunec 198 
Ahmet Kalač  199 
Gorazd Marinček  200 

7. Nadaljevanje razprave k informatiji o uresničevanju stališč Skupščine 
SR Slovenije in Predsedstva Republiške konference SZDL Slovenije 
o izvajanju in nadaljnjem urejanju sistema Socialne varnosti borcev 
NOV in drugih borcev ter vojaških invalidov 203 

Govornika: 

Jože Boldan-Silni 203 
Amalija Žitnik   203 

8. Informacija o izvajanju ustavne preobrazbe pravosodnega sistema . . 205 

Govorniki : 

Alojz Domjan 205 
Alenka Bonajo 207 
Matjaž Verbole 208 
Alojz Domjan 209 

9. Predlog za izdajo zakona o sodnih taksah, s tezami za osnutek zakona 209 

10. Predlog za izdajo zakona o dopolnitvah zakona o dedovanju, z osnut- 
kom zakona  210 
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11. Statut Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije 210 

12. Sklep o spremembi statuta Raziskovalne skupnosti Slovenije 211 

13. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi sto- 
penj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka te- 
meljnih organizacij združenega dela v letu 1978   211 

14. Predlog odloka o prenosu ustanoviteljskih pravic in dolžnosti nasproti 
Zavodu za duševno in živčno bolne HrastovecrTrate 211 

15. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za repu- 
bliški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 
1978   212 

Govornik: 

Dragan Mozetič 212 

16. Predlog programa dela zborov Skupščine SR Slovenije za obdobje 
oktober—december 1978   2^ 

Govornik: 

Silva Jereb y 21^ 

17. Osnutek delovnega programa Zbora republik in pokrajin za dobo sep- 
tember—december 1978   2^® 

18. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFR Jugo- 
slavijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (yu-1561) 216 

19. Volitve in imenovanja: 
— predlog odloka o imenovanju namestnika republiškega sekretarja 

za urbanizem   2*' 
— predlog odloka o imenovanju namestnika predsednika Republiškega 

komiteja za zdravstveno in socialno varstvo   217 
— predlog odloka o izvolitvi sodnice za prekrške Republiškega senata 

za prekrške v Ljubljani   ■ 21? 
— predlog odloka o razrešitvi namestnice Javnega tožilca SR Slovenije 217 
— predlog odloka o razrešitvi sodnika Okrožnega gospodarskega so- 

dišča v Mariboru   218 

20. Predlogi in vprašanja delegatov 218 

21. Nadaljevanje razprave o informaciji o izvajanju ustavne preobrazbe 
pravosodnega sistema 218 

Govornik: 

Jožica Jarc  218 

7. seja — 18. oktobra 1978 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
ter poročilo te komisije 220 

2. Obrazložitev razlogov za uvedbo sedežnega reda 221 
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Govornik: 

Jernej Vrhunec   221 

3. Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja . . 221 

Govornik: 

Franc Kmetic 221 

Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 7. seje Zbora občin 222 

2. Odobritev zapisnika 6. seje Zbora občin 224 

Govornik: 

Tatjana Zgajnar   224 

3. Poročilo o izvajanju sklepov in priporočil za reševanje problematike 
na področju zaposlovanja v SR Sloveniji 224 

Govorniki : 

Edo Gaspari  225 
Lojze Cepuš !!!!'" 227 
Stanislav Polanič . ... . 228 
Franc Vončina   ... . 229 
Peter Tulipan . . . ' 230 
Davorin Bizjak  ! ! ' " ' 231 
Franc Godina    232 

4. Poročilo o izvajanju sklepov in priporočil za reševanje problematike 
zaposlovanja naših delavcev v tujini, za postopno vračanje delavcev 
z dela v tujini in za njihovo vključevanje v zaposlitev v SR Sloveniji 
za leto 1977   234 

Govorniki: 

Martin Zakonjšek  234 
Marija Mlinarič ' ^ ' 236 
Tatjana Zgajnar ! ! 237 
Dragica Larnsak  ' 237 
Francka Vidovič ° \ ' 239 
Stanislav Polanič 239 

5. Informacija o izpolnjevanju pogojev, ob katerih smejo organizacije 
združenega dela pošiljati delavce na izvajanje investicijskih in po- 
dobnih del v tujino 241 

6. Predlog za izdajo zakona o skladih skupnih rezerv, s tezami za osnutek 
zakona   242 

Govorniki: 

Dragan Mozetič 242 
Marija Mlinarič    . . : 242 
Majda Meštrov  243 

7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah posameznih določb ne- 
katerih republiških zakonov v zvezi s postopkom za pridobitev loka- 
cijskega dovoljenja 245 
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Govornika: 

Franc Kmetic 245 
Davorin Skarabot 246 

8. Predlog odloka o potrditvi dogovora o načinu razdelitve temeljnega 
davka od prometa proizvodov, plačanega pri uvozu proizvodov, in te- 
meljnega davka od proizvodov, plačanega za proizvode, katere Jugo- 
slovanska ljudska armada nabavlja za svoje potrebe 246 

9. Predlog odloka o pristopu SR Slovenije k dogovoru o usklajevanju te- 
meljev politike obdavčevanja meničnih kreditov in o izdajanju enotnih 
meničnih golic ter njihovem dajanju v obtok 246 

10. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o spremembi 
kratkoročnih kreditov, danih Jugoslovanski kmetijski banki, v dolgo- 
ročne kredite 247 

11. Osnutek zakona o načinu zagotavljanja, obsegu in namenih dodatnih 
obratnih sredstev za določene organizacije združenega dela v SR 
Crni gori 247 

Govornik: 

Vilijem Petek  247 

12. Volitve in imenovanja: 
— predlog odloka o objavi imenovanja predsednika Republiškega sveta 

za vzgojo in izobraževanje 248 
— predlog odloka o imenovanju namestnika Javnega tožilca SR Slo- 

venije  248 
— predlog odloka o razrešitvi namestnice Javnega pravobranilca SR 

Slovenije 249 
— predlog odloka o imenovanju namestnika Javnega pravobranilca SR 

Slovenije 249 
— predlog odloka o razrešitvi sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici 249 

13. Predlogi in vprašanja delegatov 249 

Govornik: 

Leopold Kejžar 250 

8. seja — 30. oktobra 1978 

Pred dnevnim redom: 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
ter poročilo te komisije 253 

Govornik: 

Jože Lipič 254 

Dnevni red: 

1. Določitev dnevnega reda 8. seje Zbora občin 255 

2. Določitev zapisnika 7. seje Zbora občin 257 
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3. Poročilo o izvajanju akcijskega programa za izvajanje dogovora o te- 
meljih družbenega plana SFRJ za razvoj agroindustrijskega kompleksa 
v obdobju 1976—1978   257 

Govorniki : 

Savo Vovk 258 
Andrej Gerenčer 260 
Stojan Makovec 262 

4. Osnutek zakona o združevanju kmetov 263 

Govorniki : 

Franc Rozman 264 
Stojan Makovec 265 
Alojz Bračič 265 
Stanko Hribernik 266 
Ivan Kovač 266 
Stojan Makovec 268 
Franc Potočnik 269 

5. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih 
zemljiščih 270 

Govorniki : 

Viktor Herman 270 
Moj mir Pustoslemšek 271 
Nada Mihajlovič 272 
Stojan Makovec 273 
Alojz Bračič 273 
Ivan Kovač 275 
Franc Kenda 276 
Savo Vovk 277 
Nande Vode 277 

6. Osnutek zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane .... 278 

Govorniki : 

Stanko Hribernik 278 
Stojan Makovec 279 
Vlado Škraban 279 
Janez Sede j 280 
Karmelo Budihna 281 

7. Predlog za izdajo zakona o sistemu obrambe pred točo 281 

Govornik: 

Moj mir Pustoslemšek 282 

8. Osnutek zakona o preživninskem varstvu kmetov 282 

Govorniki : 
Jože Pratengrazer 283 
Vera Vezovnik 284 
Stanko Hribernik 285 
Jože Lipič 285 
Franc Kenda 285 
Stojan Makovec 286 

9. Osnutek stališč sklepov in priporočil za oblikovanje in izvajanje poli- 
tike na področju družbene prehrane v SR Sloveniji 286 
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Govorniki : 

Geli Marinc-Šetina 287 
Brane Praznik 289 
Slavica Robida   290 
Nada Mihajlovič 290 

10. Informacija o delovanju sistema organizacije, odgovornosti in obvez- 
nosti v primerih elementarnih nesreč 292 

Govornika: 

Dr. Miro Saje 292 
Stane Mazej 296 

11. Predlog za izdajo zakona o energetskem gospodarstvu 297 

Govornika: 

Jože Subic 297 
Ivo Bernard 302 

12. Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o prispevku odjemalcev 
električne energije na nizki napetosti za financiranje energetskih ob- 
jektov z osnutkom zakona 302 

Govornik: 

Jože Šubic 302 

13. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks, z osnutkom zakona . . 304 

Govornik: 

Dragan Mozetič 305 

14. Predlog zakona o revalorizaciji in amortizaciji stanovanjskih hiš in 
stanovanj v družbeni lastnini 306 

Govornika: 

Dr. Miro Saje 306 
Tomaž Vuga 308 

15. Predlog odloka o pripravi in sprejetju družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje od leta 1981 do leta 1985   309 

Govornik: 

Zdravko Praznik 310 

16. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prenosu de- 
narnih sredstev SR Slovenije v depozit pri Narodni banki Slovenije . . 311 

17. Osnutek odloka o sprejetju družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
od leta 1981 do leta 1985 in o določitvi roka za predložitev osnutka ozi- 
roma predloga družbenega plana Jugoslavije Skupščini SFRJ .... 311 

18. Osnutek zakona o spremembi zakona o obdavčevanju proizvodov in 
storitev v prometu 312 

19. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji med SFR Jugo- 
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